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  بسم ہللا الرحمن الرحیم

کتاب توحید میں تفسیر امام میں جناب امیرا لمومنین علیہ السالم سے روایت ہے کہ ہللا سے مراد وہ ذات 

 ہے جس کی طرف کل مخلوق اس وقت جبکہ ہر طرف سے آس ٹوٹ جائے خود بخود متوجہ ہوتی ہے ۔

رزق دینے واال کہ گو وہ اس کی اطاعت  الرحمن ۔ کے معنی یہ ہیں کہ اپنی مخلوق پر مہربان اورایسا

 وبندگی چھوڑ دیں مگر وہ ان کے وسائل معاش کو بحال رکھے ۔

الرحیم ۔ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے مومن بندوں پر ایسا رحم کرنے واال کے ان کے لیے تھوڑی سی عبادت 

کت ابدی سے بچانے کے پر بہت ثواب مقرر کیا ہے اورکافر بندوں پر ایسا رحم کرنے واال کہ ان کو ہال

 لیے نرمی کے ساتھ قبول دین کی دعوت کرتا ہے۔

 اھدنا ۔ صراط مستقیم پر ہم کو ثابت قدم رکھ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم اس سے لغرش کرجائیں ۔

الصراط مستقیم ۔ روایت میں ہے کہ اسے مراد ہم آئمہ ہیں دوسری روایت میں کہ دنیا میں تو وہ راستہ مراد 

ادھر خلو کی حد تک نہ پہنچتا ہو یعنی کسی کو اسکے درجہ سے نہ بڑھاتا ہے اورادھر کسی کو  ہے جو

اس کے درجے سے نہ گھٹاتا ہو اورآخرت میں وہ راستہ مراد ہے جو مومنین کو جنت میں پہنچائے گا 

پر قائم کیا گویا دنیا میں تو وہ امام ہے جسکی اطاعت واجب کی گئی ہے اورآخرت میں وہ پل ہے جو جہنم 

جائے گا جو دنیا میں امام کی معرفت سے بے بہرہ ہو گا اسکے قدم صراط آخرت کے بھی لغرش کر 

 جائیں گے اورجہنم میں گر پڑے گا۔

حروف ہیں جسکی مراد کہ چودہ کا جو راستہ وہی صراط  ۱۴الصراط ۔ مستقیم ۔ ظاہر بظاہر تعداد میں 

 مستقیم ہے ۔

 ء صدیقین اور شہدا،صالحین مراد ہیں ۔انعمت علھیم ۔ ان سے انبیا

 المغضوب ۔ سے مراد یہود ہیں خواہ وہ امت سابقہ کے ہوں یا اس امت کے۔

 اضاللین ۔ سے مراد انصار ہیں خواہ پہلی امت کے ہوں یا اس امت کے ۔

مال الم ۔ خداوند تعالی کے اسم اعظم کے حروف مقطعات قرآن میں الم ان کا ایک جزو اوران سے اجزا کو 

 اسم اعظم بنا لیا نبی یا امام کا کام ہے کیونکہ اس کے واسطے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے 

مجمع البیان میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے روایت ہے کہ ہر کتاب کا خالصہ ہوتاہے اور اس 

 کتاب قرآن پاک کا خالصہ حروف مقطعات ہیں۔ 

ام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ اسی سے مراد علی ذلک الکتاب ۔ تفسیر عیاشی میں جناب ام

ابن ابی طالب علیہ السالم مراد ہیں اورکتاب کا اطالق انسا ن کامل پر کرنا اس ہللا اورخواص اولیا ہللا کے 

 محاورے میں داخل ہے جیسا کہ جناب امیر کے ان اشعار سے ظاہر ہے۔ 
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الج تجھی میں ہے جسکا تجھے شعور نہیں اورتیرے امراض انسان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرا ع

بھی تیرے ہی سبب پیدا ہوتے ہیں جن کی تجھے سوجھ بوجھ نہیں اورتو خود کتاب مبین ہے جس کے 

حروف سے پوشیدہ کا ظہور ہوتا ہے تواپنے لیے ایک کو چھوٹا سا جسم خیال کرتا ہے حاالنکہ ایک بڑا 

 عالم تجھ میں سمایا ہوا ہے 

 (۸) ة البقرہسور

ومن الناس ۔سے مراد ابن ابی اور اس کے اصحاب یا اول وثانی اورمنافقین میں سے جو ان کے ہمسر ہیں  

جن کانفاق اسی کفر سے بڑھا ہو جس کی وجہ سے دلوں میں مہر لگنا اورآنکھوں پر پردہ پڑنا خدانے بیان 

ن علیہ السالم خلیفہ وامام مقرر کئے گئے فرمایا ہے اسی نفاق کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب امیرالمومنی

اوراس آیت کے حکم میں دین میں نفاق کرنے والے جو قیامت تک ہوں گے وہ سب داخل ہیں گوان کے 

نفاق کی نوعیت کچھ بھی ہو ۔ امام باقر علیہ السالم نے حکم بن عتبہ کی نسبت ارشاد فرمایاکہ وہ آیت اس 

ہ السالم میں جو کچھ وارد ہوا اسکا خالصہ یہ ہے کہ غدیر کے دن کا اہل ہے تفسیر امام حسن عسکری علی

جناب رسول خدا صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو امیر المومنین علیابن ابی طالب علیہ السالم 

سے بیعت اوران پر بلفظ امیر المومنین سالم کرنے کا حکم دیا تو ابو بکر وعمر مہاجرین وانصار میں سے 

خصوں کے پاس گئے اوران سے اس بات میں بحث ویز کر لی کہ جس وقت رسول ہللا کا انتقال ہو ش ۹نو 

جائے علیمرتضی علیہ السالم سے امر خالفت چھین لینے کی کوشش کریں اورجس چال سے ممکن ہو 

رہیں انہیں خلیفہ نہ ہونے دیں اورسب وقتاً فوقتا رسول ہللا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اوریہ کہتے 

کہ آپ نے ایسے شخص کو ہمارا امیر مقرر کیا ہے جو تمام مخلوق میں ہللا اورآپکا محبوب ہے اورجس 

کے سہارے ہم ظالموں کے ظلم سے بالکل محفوظ رہیں گے ۔ چونکہ خدا وند تعالی جانتا تھا کہ انکے 

یت کے ذریعہ دلوں میں عدوات ہے اورمستحق کو اس کے حق سے الگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس آ

 سے اپنے رسول کو ان کی حالت سے پہلے ہی خبر دے دی تھی ۔

 (۹)سورة البقرہ ۔

۔یٰخدعون ہللا ۔ مطلب یہ کہ رسول ہللا کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو ان کے دل میں ہے اس کے برخالف 

اطاعت کرنا ظاہر کرتے ہیں کیونکہ رسول ہللا کو دھوکہ دینا خود خدا کا دھوکہ دینا ہے جسے رسول کی 

 خود خدا کی اطاعت کرنا ہے ۔

امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ رسول ہللا سے دریافت کیا کیا کہ نجات کس چیز میں ہے 

فرمایا کہ نجات صر ف اس میں ہے کہ ہللا کو تم ایسا دھوکہ نہ دو کہ وہ تم سے بدلہ لے کیونکہ جو ہللا کو 

لیتا ہے اوروہ یہ ہے کہ اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے اوراگرشعور  دھوکا دیتا ہے خدا اس سے عوض

ہو تو وہ دھوکہ دینے واال سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اس پر رسول ہللا سے کہا گیا کہ ہللا کو 

ن دھوکا کیسے دیا جا سکتا ہے فرمایا کہ اس طرح کہ ظاہر میں تو تعمیل حکم خدا کی ہو رہی ہو اورباط

 میں اسکی اطاعت مدنظر نہیں ۔ پس ریا کاری ہے کہ ڈرو کہ یہ خدا کے ساتھ ایک نوع کا شرک ہے ۔

 سورة البقرہ ۔ 

تفسیر برھان میں ہے کہ ان اسماء سے مراد ہیں انبیاء خدا محمد وعلی وفاطمہ حسن وحسین وآئمہ اوالد 

 ن کے سرکش دشمنوں کے نام۔ امام حسین علیہ السالم کے نام اوران کے سب شیعوں کے نام اورا
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امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ وہللا وہ اسماء ہم ہیں کسی بندے کا کوئی عمل بغیر ہماری 

معرفت کے کبھی قبول نہیں ہو گا اورسبب اسکا یہ ہے کہ حضرات آئمہ علیہ السالم ذات خدا کی معرفت 

اورکسی شخص کو کوئی علم بغیر ان کے توسل کے کے وسائل اوراس کی صفات کہ ظہور کے مظہر ہیں 

 حاصل نہیں ہوسکتا ۔

َماِء ہَُؤالَء إِنأ کُ   َماَء ُکلَّہَا ثُمَّ َعَرَضہُمأ َعلَی الأَمالَئَِکِة فَقَاَل أَنأبِئُونِی بِأَسأ َسأ  نتُمأ َصاِدقِیَن ۔َوَعلََّم آَدَم اْلأ

 (۳۹) سورة البقرہ 

ُکُروا  َرائِیَل اذأ ہَبُونِی یَابَنِی إِسأ فُوا بَِعہأِدی أُوِف بَِعہأِدُکمأ َوإِیَّاَی فَارأ ُت َعلَیأُکمأ َوأَوأ َمتِی الَّتِی أَنأَعمأ  نِعأ

 اوفو بعھدی ۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کے معنی دریافت کیے گئے فرمایا کہ  

خدا کی طرف سے فرض ہے تسلیم کرو میں تم کو جنت یہ مطلب ہے کہ تم علی علیہ السالم کی والیت جو 

 دوں گا ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السالم سے عرض کی خدا فرماتا ہے ۔

 ادعولی استجب لکم ۔

تم مجھ سے مانگو میں قبول کرو ں گا ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی فرمایا تم نے خدا سے جو 

ا نہیں کرتے حاالنکہ خدا فرماتا ہے اوفو بعھدی ۔ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہار ا عہد کئے ہیں انہیں پور

 عہد پورا کروں گا قسم بخدا اگر تم ہللا کا عہد پورا کروگے تو وہ تمہارا عہد پورا کرے گا ۔

اِکِعیَن  َکُعوا َمَع الرَّ َکاةَ َوارأ الَةَ َوآتُوا الزَّ  َوأَقِیُموا الصَّ

 (۴۲ )سورة البقرہ ۔ 

الَةَ   َوأَقِیُموا الصَّ

تفسیر امام میں ہے وارد ہے کہ صلوة سے مراد پانچ وقت کی نماز بھی ہے اورمحمد وآل محمد پر درود  

بھیجنا بھی ہے مگر اس حالت میں کہ انکے احکام کا پابند ہو اوران کے ظاہر وباطن پر ایمان الیا ہو اوران 

 مخالفوں کا دم نہ بھرتا ہو۔سے نہ کوئی مخالفت رکھتا ہو اوران کے 

َکاة  َوآتُوا الزَّ

تفسیر عیاشی میں ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مومنین کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ زکوة دیتے ۔  

 آنحضرت سے دریافت کیا توفطرہ نے کہا زکوة سے مراد فطرہ ہے ۔

 (:۸۲) سورہ بقرہ

َرائِیَل  نَا ِمیثَاَق بَنِی إِسأ َسانًاَوإِذأ أََخذأ بُُدوَن إاِلَّ ہللاَ َوبِالأَوالَِدیأِن إِحأ  الَتَعأ
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 بالوالد ین احسانا 

جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ والدین کے ساتھ جو نیکی واحسان کرنا چاہیے 

نہ پڑے  وہ کیا ہے فرمایا اانکا ادب ملحوظ رکھا جائے اورجس چیز کی ان کو ضرورت ہو وہ انکو مانگنی

گو وہ مالدارہی ہوں لیکن جو تم خدمت کر سکتے ہو ضرورکرو جناب امیر المومنین علیہ السالم نے فرمایا 

کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں اورعلی دونوں اس امت کے باپ ہیں اورہمارا حق 

 ان لوگوں پر ان کے والدین سے افضل ہے۔

 الیتمٰی ۔

م وہ ہے جو اپنے امام کی خدمت تک نہ پہنچ سکے کہ ان سے علوم دین اوراحکام خدا سب سے بڑا یتی 

معلوم کرئے جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے ارشاد ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے جو شخص 

ہمارے علوم جانتا ہو اورایسے یتیم کو ہدایت کرے اورہماری شریعت کے علوم سکھائے وہ رفیق االعلے 

 ارے ساتھ ہو گا۔میں ہم

 حسنا ۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السالم نے ارشا د فرمایا کہ ہر شخص سے شریں زبانی سے بات کرو خواہ  

مومن ہو یا مخالف مومن سے تو خندہ پیشانی سے پیش آو جس سے ان کے دل باغ باغ ہوجائیں اورمخالفوں 

اوراگر اس سے ناامیدی ہو تو کم از کم اتنا سے مدارت سے بات کرو تا کہ وہ ایمان کی طرف مائل ہوں 

 فائدہ توہوگا کہ تم اپنے نفس کو اوراپنے مومن بھائیوں کو ان کے شر سے بچا سکو گے ۔

 (۸۴) سورہ البقرہ ۔

 ثُمَّ أَنأتُمأ ہَُؤالَء تَقأتُلُوَن أَنفَُسُکمأ 

یکن کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ آیتیں ظاہرا یہودیوں کے بارے میں ہیں ل

امت کے یہودی ہیں لوگوں نے عرض کی یا رسول ہللا ضرور بتائیں فرمایا میری امت کا ایک گروہ میرے 

 مذہب پر ہونے کا اقرار کرتا ہو گا اورمیری اوالد میں سے جو سب سے افضل ہو نگے انہیں قتل کرے گا۔

ین کو اس طرح قتل کرئے گا جیسا کہ یہودیوں کے میری شریعت اورسنت کو بدل ڈالے گااورمیرے حس

بزرگوں نے یحیٰی اورذکریا کوقتل کیاتھاخدا کی طرف سے ان پر ایسی لعنت ہو گی جیسی کہ ان یہودیوں 

پر ہوئی تھی اورقیامت سے پہلے پہلے خداوند تعالی کی اس گروہ پر اوالد حسین سے مہدی ہو مسلط 

 فرمائے گا ۔

 ( ۸۴)سورة البقرہ 

ٍض۔۔۔۔وَ   فُُروَن بِبَعأ ِض الأِکتَاِب َوتَکأ ِمنُوَن بِبَعأ َراُجہُمأ أَفَتُؤأ ٌم َعلَیأُکمأ إِخأ  ہَُو ُمَحرَّ

اورجب تمہارے پاس قید کر کے الئے جاتے ہیں تو ان سے تم فدیہ لیتے ہو حاالنکہ ان کا نکال دیناہی تم پر 

 حال ل کردیا گیا ہے۔
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و ذرغفاری کی شان میں اورعثمان بن عفان نے جو کچھ ان کے ساتھ تفسیر قمی میں وارد ہے کہ یہ آیت اب

برتاو کیا اس کے بارے میں نازل ہوئی ۔ قصہ یہ ہے کہ جب عثمان نے ان کے زبدہ بھیجنے کا حکم دیا تو 

اس زمانے میں وہ بیمار تھے لکڑی کے سہارے سے آئے اورعثمان کے سامنے ایک الکھ درہم دیکھے 

ال کیاہے ۔ کہا ایک عامل نے بھیجے ہیں اتنا ہی اورآجائے گا توانکی نسبت کوئی رائے دریافت کیا کہ یہ م

قائم کرو جناب ابو زر نے فرمایا کہ الکھ درہم زیادہ ہوتے ہیں یا چاردینار اس نے کہا کہ ظاہر ہے الکھ 

دمت رسول خدا میں درہم بہت زیادہ ہیں فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ایک شب بوقت عشاء میں اور تم خ

گئے تھے توآنحضرت کو بہت رنجیدہ پایا تھا اورپھر صبح کو گئے تھے تو آنحضرت بہت خوش تھے میں 

نے اس رنج اورخوشی کا سبب دریافت کیا توفرمایا کہ میرے پاس مال مسلمین سے چار دینار تھے جن کی 

نے کا خوف تھا اب وہ امانت ادا ہو تقسیم باقی تھی اورمجھے اپنی موت کے آجانے اورامانت باقی رہ جا

 چکی ہے یہی خوشی ہے ۔

عثمان نے یہ سن کرکعب االحبار کی طرف نظر کی اور کہا جب زکوة واجب اداکر دی جائے تو پھر بھی 

کوئی بات رہتی ہے اس نے کہا کچھ نہیں گو سونے اورچاندی کے گھتے ہو جناب ابو ذر کو اس پر غصہ 

کے سر پر دے مارا اورفرمایا کہ تو احکام مسلمین کوکیا جانے خود خدا تعالی کا آیا اپنا عصا کعب الجبار 

قول سچاہے یا تیراقول اوریہ آیتیں پڑھی عثمان نے کہا تمہاری تو بڑھاپے میں عقل جاتی رہی ہے 

اگرمجھے صحبت رسول کی رعایت منظور نہ ہوتی تو تمہیں ابھی قتل کرڈالتا ۔ انہوں نے فرمایا کہ اے 

ان تو جھوٹ بولتا ہے جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ کہ آزمائش تو میری ضرور ہوگی لیکن مجھے عثم

قتل کوئی نہ کر سکے گا ۔ فرمایا مجھے رسول خدا کی وہ حدیث جو بنی امیہ کے بارے میں فرمائی یاد 

امیہ کے بارے  ہے وہ یہ ہے عثمان نے کہاکہ ہاں آپ نے رسول ہللا نے میرے بارے میں اورمیری قوم بنی

میں کیا سنا ہے حضرت ابو ذرغفاری نے فرمایا کہ میں نے خود آنحضرت کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب 

آل ابو العاص کی تعداد تیس مرد تک پہنچ جائے گی مال خدا پر ہتھ پھیر ا کرے گی اورکتاب خدا کو معافی 

ونڈی وغالم قرار دیں گے نیک لوگوں سے ومطالب بدل کر پھانسنے کا جال بنائیں گے اوربندگان خدا کو ل

 جنگ کریں گے اوربدکاروں کو اپنی ٹولی بنائیں گے ۔

 (۸۷۔۸۶)سورة البقرہ ۔

بأتُمأ َوفَِریقًا تَقأتُلُوَن  تُمأ فَفَِریقًا َکذَّ بَرأ تَکأ ٌف بَلأ لََعنَہُمأ َوقَالُوا قُلُوبُنَا ُغلأ ( ۸۷)أَفَُکلََّما َجائَُکمأ َرُسوٌل بَِما الَتَہأَوی أَنفُُسُکمأ اسأ

ِمنُونَ   ہللاُ بُِکفأِرِہمأ فَقَلِیاًل َما یُؤأ

کیا ایسا نہیں ہوا کہ جس وقت بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہارے نفوس کی خواہش کے خالف : ترجمہ 

حکم لیکر آیا تو تم برابرا کرتے رہے پھر کسی کو جھٹالیا اورکسی کوقتل کیا اورانہوں نے کہہ دیا کہ 

 بلکہ ہللا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے ۔( ایسا نہیں )دل علوم کے گتھے ہیں ہمارے 

ظاہر میں خدا وند تعالی نے یہودیوں سے خطاب کیا ہے کہ جیسے تمہارے پہلوں نے ذکریا ویحیٰی وغیرہ 

 ھتے ہو۔کو قتل کیا طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں اسی طرح تم بھی محمد وعلی کے قتل کا ارادہ رک

لیکن خداوند تعالی اس کوشش میں تم کو ناکام کرئے گا اورتمہارے فکر چلنے نہ پائے گا تفسیر قمی میں 

جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے روایت ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے متعلق ہے جنہوں نے لیلة البعقة 

 ۔ قتل رسول کا ارادہ کیا تھا۔
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ناب امیر المومنین علیہ السالم کا اوراس قصہ کی بنا وہ حد تھا جو علی ابن اورایک دفعہ مدینہ میں قتل ج

ابی طالب علیہ السالم کی بزرگی اوران کی شان کے اظہار کرنے کے سبب ان کے دلوں میں رسول ہللا 

 کی طرف سے پیدا ہو گیا ہے ۔

 (۱۰۳)سورة البقرہ ۔

َمُعوا َولِلأَکافِِریَن َعَذاٌب أَلِیٌم یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا الَتَقُولُوا َراِعنَ   نَا َواسأ  ا َوقُولُوا انظُرأ

اے ایمان والو رسول خدا سے راعنا نہ کہو اورانظر نا کہو اوربتوجہ سنو اوران کا انکار کرنے : ترجمہ 

 والوں کے لیے کیسا درد ناک عذاب ہے 

رہ میں مہاجرین وانصار جناب رسول خدا اورجناب امام موسی کاظم علیہ السالم نے فرمایا کہ مدینہ منو

سے خطاب کر کے راعنا کہتے تھے جسکا مطلب یہ تھاکہ ہمارے حال کی رعیت فرمائیں اورجیسے ہم 

 آپکی ہدایت سن لیتے ہیں آ پ بھی ہماری عرض سن لیا کیجئے۔

نے سنا کہ  اوریہودیوں کی زبان میں اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ سنو تم کو برہ کر دئے جب یہودیوں

مسلمان رسول خدا کو اسطرح مخاطب کرتے ہیں توانہوں نے کہا کہ لو اب تک تو ہم محمد کو پیٹھ پیچھے 

برا بھال کہا کرتے تھے آؤ اب اس پردے میں کھلم کھال کو سیس پس وہ اس خطاب سے آنحضرت کو 

 مخاطب کرنے لگے ۔

 (۱۳۴)سورة البقرہ۔ 

ِرِکیَن َوقَالُوا ُکونُوا ہُوًدا أَوأ نَ    َصاَری تَہأتَُدوا قُلأ بَلأ ِملَّةَ إِبأَراِہیَم َحنِیفًا َوَما َکاَن ِمنأ الأُمشأ

 حنیفا

 لفظی معنی یہ ہیں کہ اوردینوں کو چھوڑ کر یا ان سے ہٹ کر دین حق کی طرف آتا۔

ہے  تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفرصادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ حنفیت سے مراد طہارت بھی

 اوروہ دس باتیں ہیں جن میں سے پانچ سر کے متعلق اورپانچ بدن کے متعلق پانچ جو سر کے متعلق ہیں 

 ۔ خالل کرنا ۔۵۔ مسواک کرنا ۔۴۔ بال کتراونا ۔۳۔ داڑھی بڑھانا ۔۲(موچھیں کتراونا )۔ لبیں۱

 

۔ غسل جنابت ۴۔ ناخن کٹوانا ۔۳۔ ختنہ کروانا ۔۲۔ تمام جسم کے بال دور کرنا ۔۱پانچ جو بدن سے متعلق ہیں ۔

۔ پیشاب کے بعد پانی سے استنجا کرنا ۔ یہ حنیفیت یا قواعد طہارت وصفائی ہیں جو جناب ابراہیم کو ۵کرنا ۔

 تعلیم دے گئے اورجو نہ منسوخ ہوئے اورنہ قیامت تک منسوخ ہوں گے۔

 (۱۵۱) سورة البقرہ۔
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ہے کہ تم خدا کو ہر جگہ یاد کرو کہ وہ ہر جگہ  فاذکرونی الخصال۔ میں جناب امیر المومنین سے منقول

تمہارے ساتھ موجود ہے کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ خداوند تعالی نے فرمایا 

کہ اے ابن آدم میراذکر اپنے مجمع میں کرمیں تیرا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کروں گایعنی فرشتوں کے 

یان اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ مجمع میں تفسیر مجمع الب

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اول صبح اوراول شب خدا کا فرشتہ ایک کتاب لیکر نازل ہوتا ہے جس میں 

بندے کے روز وشب کے اعمال لکھے جاتے ہیں پس تم ان کتب کے اول آخر کو نیکی سے پر کردو 

 وسطی حصہ کو خدا وند تعالی اپنی رحمت سے معاف کردے گا۔توانشاہللا 

 (۱۵۲)سورة البقرہ ۔

 واشکرولی۔

تفسیر صافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السالم سے منقول ہے کہ جس نے الحمد ہللا کہا اس نے خدا  

ہر نعمت کا شکریہ یہ ہے کی کل نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اورجناب امیر المومنین علیہ السالم نے فرمایا کہ 

کہ خدا کی طرف سے جو کچھ حرام ہے اس سے پرہیز کرے الخصال میں جناب امام محمد باقر علیہ 

 واجب ہے “ صبر ”جو خدا کی طرف سے نازل ہو اس پر “ بال”السالم سے منقو ل ہے کہ 

الی کی طرف سے اورجو فیصلہ خدا نے فرمایا ہے کہ اس کو تسلیم کرنا واجب ہے اورجونعمت خدا تع

 ملے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے ۔

 (۱۵۳)سورہ البقرہ۔

 بالصبر ۔ 

جناب امام جعفرصادق علیہ السالم نے فرمایا کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے مصباح الشریعت میں امام 

جناب جعفرصادق علیہ السالم سے یہ ہے کہ جو شخص اپنی آبرو کے جانے یا بات کے بگڑ جانے پر 

ر صبر کرے اورمخلوق سے شکایت نہ کرئے توعام صبر کرنے والوں میں محسوب ہوگا اوراس کا مجبو

حصہ اس بشارت میں ہوگا جس کے لیے حضرت رسول خدا کو یہ حکم آیا کہ بشر الصبرین اورجوشخص 

بالئے خدا کو بخوشی قبول کرئے اورسکون وقرار کے ساتھ صبر کرے اسکا شمار خواص میں ہوگا 

 حصہ اس خوشخبری میں ہوگا جس کی خداوند تعالی خبر دیتا ہے انا ہلل معاالصبرین  اوراس کا

 (ا۵۴)سورة البقر

ِف َوالأُجوِع   ٍء ِمنأ الأَخوأ  ْأ بَِشیأ

نہج البالغہ میں وارد ہے کہ ہللا تعالی بد اعمالی کے سبب اپنے بندوں کو ان بالوں میں مبتال کرتا  

ا ہے برکتیں توروک دیتا ہے ۔ اورنیکویوں کے خزانے بند کر دیتا ہے ہے کہ پھلوں کی پیداوار کم کردیت

تاکہ توبہ کرنے والے توبہ کریں اورباز رہنے والے باز رہیں ۔ اورنصیحت حاصل کرنے والے نصیحت 

حاصل کرئے اورعبرت پکڑنے والے عبرت پکڑیں اس آیت میں عام امتحان کی بھی خبر ہے اورخاص 

 صال میں جناب رسول خدا سے حدیث مروی ہے کی بھی تفسیر عیاشی الخ
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کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں ہوں گی اس کوخداکے سبب سے بڑے نور میں جگہ ملے گی  

 ۔

۔ مصیبت کے وقت اس کا تکیہ کالم یہ ہوانا  ۲۔ اس کے ایمان کی سپر یہ کلمہ ال الہ اال ہللا محمد رسول ہللا

۔ اورجب کوئی خطا اس سے ۴چتے وقت ا س کا مقولہ ہو الحمد ہللا ۔۔خیر خوبی پہن۳ہللا وانا الیہ راجعون ۔

 سرزد ہوجائے تو اسکا اعتراف ہو ۔ استغفرہللا ربی واتوب الیہ۔

 (۱۵۸)سورة البقرة 

تُُموَن َما أَنَزلأنَا ِمنأ الأبَیِّنَاِت َوالأ  ِد َما بَیَّنَّاہُ إِنَّ الَِّذیَن یَکأ لَئَِک یَلأَعنُ لِلنَّاِس فِی الأکِ  ہُ َدی ِمنأ بَعأ مأ ہُ مأ ہللاُ َویَلأَعنُ ہُ تَاِب أُوأ

 الالَِّعنُوَن 

اور جو لوگ اسکو چھپاتے ہیں جو کھلی دلیلیں اورہدایت ہم نازل کر چکے ہیں اور بعد اس کے ہم : ترجمہ 

ی ہاناور ہےلعنت کرتا  ی پر ہللاہیقینا ان ہےول کر بیان کردیا ھاسکو ک ںکتاب می ہو ےلی ےک ںنے کل آدمیو

  ںیہ ےلعنت کرت ےوال ےپر لعنت کرن

تفسیر صافی میں یہ ہے ان چھپانے والوں سے مراد یہودیوں کے وہ علما ہیں جو جناب محمد  

حضرات کی تعریف  ںکوان دونو ںوالی آیتو ےمصطفی اورجناب علی مرتضٰی  کے بارے میں شہادت دین

فضائل  ںیہناصی مراد  ہو ںیہ ےپاتھکو چ ںآیتووالی  ےمبارک بتان ہحلی ےکو اوران ک ںوالی آیتو ےکرن

 ھکچ ںقرآن مجید می ںمی ےبار ےجناب امیر المومنین ک

 ناز ل ہوا ہے چھپاتے ہیں ۔ 

تفسیر امام میں یہ مروی ہے کہ کسی مقام پر جناب امیر سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ بعد آئمہ ہدٰی علیہ  

بشرطیکہ صالح وپرہیز گار ہوں ۔ پھر ‘ن ہیں ارشاد ہوا علما السالم کے مخلوق خد ا میں سب سے بہتر کو

کے ( محمد وعلی )دریافت کیا گیا بعد ابلیس وفرعون وثمود اوران لوگوں کے جنہوں نے آپ حضرت 

 ٹھپر غصبا بی ہآ پ کوملقب کیا آپ کی جگ ےاپن ےالقاب س ےناموں سے اپنے آپکو موسوم کیااورآپ ک

 ۔فرمایا  ںیہکون  ںبد تر مخلوق خدا می ےسب س۔ ےو گئہا اورجبرا حاکم اورآپ کی سلطنت پر ظلم ےگئ

علما جبکہ وہ بدکار ہوں ۔ با طل کے ظاہر کرنے والے ہوں اورحق چھپانے والے کہ انہی کے متعلق 

لَئَِک یَلأَعنُ  ۔ ہےخداوند فرماتا   مأ الالَِّعنُوَن ہُ مأ ہللاُ َویَلأَعنُ ہُ اأُوأ

ہے اورانہی پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں رسول خدا سے یوں منقول ہے کہ  ہللا ان پرلعنت کرتا)  

جس شخص سیکونی علم کے متعلق سوال کرے اوروہ اسے جان بوجھ کے چھپالے توقیامت کے دن آتش 

 ےجناب رسول خدا س ںتفسیر قمی می ۔گی  ےائی جائڑھپر چ ہکی من ےوال ےپانھجہنم کی لگام اس چ

وگا اورجو ہار الزم ہتو علما ء پر حقیقت کا اظ ںوہر ہظا ںبدعیت ںوقت میری امت میجس  ہک ہےروایت 

  ہےگا اس پر خدا کی لعنت  ےکر ہایسا ن

 (۱۶۰)سورة البقرہ 

لَئَِک َعلَیأ ہُ إِنَّ الَِّذیَن َکفَُروا َوَماتُوا وَ  َمعِ ہِ مأ ُکفَّاٌر أُوأ نَةُ ہللاِ َوالأَمالَئَِکِة َوالنَّاِس أَجأ  یَن مأ لَعأ
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ہو گئے اورانکار کی حالت میں مر گئے ان پر ہللا کی بھی لعنت (منکر ) اورجو لوگ کافر ہو گئے: ترجمہ 

لکا کیا ہان کاعذاب  ہن ےگ ںیہر ںہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت می( بھی) اورکل فرشتوں کی بھی کل آدمیوں کی

 ۔گی  ےلت دی جائہانکو م ہگا اورن ےجائ

لوگ مراد ہیں جنہوں نے نبوت محمد اوروالیت علی ابن ابی طالب اورآئمہ اوالد ان الذین کفروا ۔ یہاں وہ 

 علی کا انکار کیا۔

 (۱۶۶) سورة البقرہ

 َوَما ہُمأ بَِخاِرِجیَن ِمنأ النَّاِر  

 اوروہ جہنم سے نہ نکلنے پائیں گے :ہترجم

ادق علیہ السالم سے تفسیر برہان میں منصور ابن حازم سے منقول ہے کہ میں نے جناب امام جعفر ص

دریافت کیا کہ وما ھم سے مراد کون لوگ ہیں فرمایا کہ جناب علی المرتضی کے دشمن جو ایذا بداجہنم 

 میں رہیں گے ۔

 ہارشاد فرمایا ک ہی ےجناب رسول خدا ن ہک ہےمنقول  ےحال طیبا ۔التہذیب میں جناب امام محمد باقر س

 ہحالل طریق ہکوشش کرنا ک ہک ہیعنی ی ہےب حالل افضل طل ےس ںجن می ںیہ ےستر حص ےعبادت ک

 ۔ ےائھنچا کر کہم پہب ںحالل وپاک چیزی ےاوراس س ےروزی پیدا کر ےس

 ۱۶۸سورة البقرہ 

لَُمونَ   َوأَنأ تَقُولُوا َعلَی ہللاِ َما الَتَعأ

دا وند تعالی کا کافی میں منقول ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ بندوں پر خ

حق کیا ہے فرمایا کہ جس بات کا علم رکھتے ہوں وہ کہیں کہ جس بات کا علم نہ رکھتے ہوں اس پر 

 خاموش رہیں 

وا ہالک ہجو  ہو کیونکہر ےبچت ےس ںدو خصلتو ہک ہےمروی  ےالسالم س ہاورجناب امام جعفر صادق علی

 ۔واہالک ہ ےسبب س ےدو ک ںیہان

 ے فتوی دینے سے پرہیز کرو ایک یہ کہ اپنی رائے س

 دوسرے جس امر کا علم نہ رکھتے ہو ا س کے متعلق فیصلہ کن بات نہ کہہ دو 

 (۱۷۲) سورة البقرہ

طُرَّ َغیأَر بَاٍغ َوالََعاٍد فاَلَإِثأَم َعلَیأ   ہو اورنہو نافرمان ہر جو شخص نا چار ھإِنَّ ہللاَ َغفُوٌر َرِحیمورپ ہِ ِْ فََمنأ اضأ

واال  ےواال اورحم کرن ےا بخشنڑب شک ہللا ےب ۔ ںیہن ہگنا ھکچ ےذم ےو اوراس کہال وا ےگزرن ےحد س

 ۔ ہے
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پاس ایک عورت آئی اوراس  ےتفسیر برہان میں ایک واقعہ منقول ہے کہ جناب عمر ابن خطاب ک 

راء ہے اس کا اج( حکم سزا)جو خدا کی حد  ںمی ےبار ےمیر ہےکیا  ہگنا ےن ںا یا امیر المومنین میہک ےن

کر دیجئے عمر خطاب نے فورابال تحقیق سنگسار کرنے کا حکم دے دیا ۔ اتفاق سے جناب امیر المومنین 

 ےاس ن ہک ےتحقیق تو کر ل ےاس س ےلہمانس پ ےلھب ہعلی ابن ابی طالب اس وقت موجود تھے فرمایا ک

 ںایک بیابان می ںمی ہا کاورآپ جودریافت کیا تواس عورت کا بیان کی ہےاورکیونکر کیا  ہےکیا کیا  ہگنا

 ۔نچی ہپا س پ ےاس ک ےکرک ںتو ںنظر آیا جو ہایک چشم ھےمج ےدور س ۔سخت پیاس لگی  ھےی مجھت

 ںاس صورت می ےانکار کیا سوائ ےس ےپانی پالن ےپانی مانگا اس ن ےا اس سھایک بدو مال ت ںاہو

 ہکی اورکوئی صورت ن ےی ملناگی مگرپانھو کر بہروگردان  ےاس س ںمی ۔ ںو جاوہبدکاری پر راضی 

ں گڑ گئیں اورزبان پر لکنت پڑ گئی اس یھآنک ںمیری دونو ہنوبت نکلی ک ہی ےنکلی اورپیاس کی شدت س

جناب  ۔ی کیا ھکاال ب ہاپنا من ےس ھپانی پالیا اورمج ھےمج ےپاس آئی اس ن ےحالت میں میں پھر اس ک

ا ہر ےاس ںیہن ہکوئی گنا ہذم ےاس ک ہے۔۔۔مصداق ی عورت اسی آیت کی ہی ہفرمایا ک ےامیر المومنین ن

) لھلک عمر ال علی  ہک ۔موجب  ےدیا اوراپنی عام عادت کڑوھچ ےعمر خطاب ن ہچنانچ ےکر دیا جائ

شمیم امروہوی نے کہاعلی اگر میرا موال نہ ہوتا ۔ عمر کے منہ میں ( اگرعلی نہ ہوتے تو عمر ہالک ہو جاتا

 یوں لوال نہ ہوتا ۔

 (۱۸۴)بقرہ سورة ال

قَاِن فََمنأ َشِہَد ِمنأ   آُن ہًُدی لِلنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ِمنأ الأہَُدی َوالأفُرأ َوَمنأ  ہُ َر فَلأیَُصمأ ہأ ُکمأ الشَّ َشہأُر َرَمَضاَن الَِّذی أُنِزَل فِیِہ الأقُرأ

ةٌ ِمنأ أَیَّاٍم أَُخَر یُِریُد ہللاُ بُِکمأ  ةَ َولِتَُکبُِّروا ہللاَ  َکاَن َمِریًضا أَوأ َعلَی َسفٍَر فَِعدَّ ِملُوا الأِعدَّ َر َولِتُکأ َر َوالَیُِریُد بُِکمأ الأُعسأ الأیُسأ

ُکرُ ہَ َعلَی َما   ونَداُکمأ َولََعلَُّکمأ تَشأ

مریضا کافی التہذیب اورالفقیہ میں مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السالم سے یہ دریافت کیا  

پہنچ کر روزہ چھوڑ دینا چاہیے اورنماز کھڑے ہو کر نہ پڑھی گیا کہ مرض کی حد کیا ہے جہاں تک 

 ےنفس س ےانسان اپن ۔جائے ۔ حضرت نے فرمایا کہ خداوندتعالی فرماتا ہے کل االنسان علی نفسم بقیرة 

 ہے۔خوب واقف 

اوعلے سفر ۔ بہت سی احادیث میں آئمہ المعصومین کے منقول کہ جو شخص سفر جائز میں ماہ رمضان  

ک کے روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص حالت اقامت میں روزہ نہ رکھے ۔ جناب المبار

امام محمد باقر علیہ السالم سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب نے سفر میں خود روزہ افطار فرمایا 

ے اس اورنماز کو قصر کیا اوراپنے ساتھ والوں کو قصر کا اورافطار کا حکم دیا۔ مگر بہت سے اصحاب ن

حکم کی تعمیل نہ کی تو آنحضرت نے ا ن کو نافرمان کا خطاب عنایت فرمایا اوریہ بھی ارشادکیا کہ یہ 

 ۔ ںیہ ےنچانتہم انکو اورا ن کی اوالد کو پہ ہک ںیہ ےلوگ قیامت تک نافرمان رہیں گے امام فرمات

بالضرورت سفر امام جعفرصادق سے وارد ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جائے تو کسی شخص کو 

کرنا جائز نہیں ہے اورجائز سفر ایسا ہو سکتا ہے کہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا اپنے مال کے تلف 

و تو ہ ےاندیش ےمال تلف ک ےائی کھاگر ب ےس ےاندیش ےالکت کہائی کی ھکے اندیشے سے یا اپنے کسی ب

 عد مضائقہ نہیں ۔ شب گذر جانے کے ب ۲۳مگر  ںیہکی ضرورت ن ےخود سفر کرن ےلی ےاس ک

احبیب ۔ کسی شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعا 

 ےطلب کرت ہاورو ںیہن ےنچانتہپ ےو جیسہ ےدعا مانگت ےوتی فرمایا تم اس سہ ںیہمانگتے ہیں اور قبول ن

جس وقت  ہو کہمقصد  ہاگر کسی کا ی ےس ںتم می ہک ہےمنقول  ےی حضرت سہان ۔ ںیہن ےتھو جو سمجہ
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 ےو جائہمایوس  ےس ںکل آدمیو ہک ہے۔تواسکو الزم  ےمل جائ ےکوئی چیز مانگ ےخداوند تعالی س

گی توجو  ےنچ جائہپ ےس ہجب اسکی قلبی حالت اس درج ھےرک ہامید ن ےکسی س ےخدا ک ےائاورسو

 ۔گا ےعطا فرمائ ےاس ہگا و ےمانگ ےخدا س ہو ھکچ

 (۱۸۷)بقرة سورة ال

َوالَُکمأ بَیأنَُکمأ بِالأبَاِطلِ   َوالَتَأأُکلُوا أَمأ

 اورآپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاو ۔: ترجمہ 

 ےس ںم میہ ہدریافت کیا کیا ک ےالسالم س ہجناب امام جعفر صادق علی ںمی ہتفسیر عیاشی اورالفقی 

 ہےی ھاوراس پر قرض ب ےائش بسر کرسکبآس ہک ہے ہپاس اتنا سرمای ےاس ک ہک ہےایک شخص ایسا 

 ےاسجب خدا  ہک ےانتظار کر ےلی ےقرض ک ےاورادائ ہےاتا رٹھکا خرچ ا ںبال بچو ہو ہک ہےتوآیا جائز 

تواس  ےچل ہاورکام ن ےو جائہر تنگی ھاورپ ےاس وقت قرض اداکر ےفراغت عنائت فرمائ ہاور زیاد

 ےلہپ ےاس س ہےپاس موجود  ےاس ک ھایا جو کچفرم ۔ ےیا صدقات قبول کرل ےل ےقرض پر اورقرض ل

 و ہادا کر سکتا  ںاورجس حالت می ےقرض ادا کرئ

 ۔ ہےلوگوں کا مال نہ کھائے کیونکہ ہللا تعالی فرماتا 

َوالَُکمأ بَیأنَُکمأ بِالأبَاِطلِ   َوالَتَأأُکلُوا أَمأ

 سورة من البولبھادروازوں سے آؤ 

روایت ہے کہ ہم وہ بیوت گھر ہیں جن کے دروازوں سے آنے کا حضرت امیر المومنین علیہ السالم سے 

 ےر جس نھپ ۔ ےیہآنا چا ںحکم دیا ہے ۔ اورہم خدا کا دروازہ ہے ہیں اورہم اس کے گھر میں حسن می

 ےآیا اورجس ن ےس ںدروازو ںمی ںروھشک گ ےتو ب ہماری والیت کا اقرار کیا وہماری مطابقت کی اورہ

آیا اوراگرخدا کو  ےس ڑےواھپچ ےک ںروھگ ہم پر فضیلت دی وہسی غیر کو ماری مخالفت کی اور کہ

اور  ےچان لیتہپ ےاس ہو ہک ہےطا فرماتا کو اس ذات کی معرفت ع ںدلو ےوتا تو کسی اورطرح سہمنظور 

اپنی صراط اوراپنی  ۔ ہم کو اپنا دروازہخود  ےلیکن اب تو اس ن ۔ ےوا کرتہلوگ داخل  ےس ےاس درواز

 ےم پر فضیلت دینہکو  ںاورغیر و ںیہ ےوال ےعدول کرن ےماری والیت سہپس جو  ہےر کیا سبیل مقر

 ۔ ہےفرماتا خداوند تعالی  ںمی ےبار ےی کہان ںیہ ےوال

 ان الذین ال یومنون باالخرة عن الصراط ۔۔۔

 بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حقیقی راہ سے ہٹ جانے والے ہیں : ترجمہ 

 ۱۹۴البقرہ سورة 

 َوالَتُلأقُوا بِأَیأِدیُکمأ 

 اوراپنے آپ کو ہالکت میں نہ ڈالو ۔



12 

جو  ےارتکاب س ےک ںیا اورچیزو ےمطلب یہ ہے کہ فضول خرچی کرکے یا وجہ معاش کو ضالع کرک

 ۔الو ڈمت  ںالکت میہآپ کو  ےاپن ںوہالکت ہباعث 

اطاعت واجب ہے اورجس نے سلطان المجالس میں جناب رسول خدا سے روایت ہے کہ سلطان وقت کی 

وقت کی اطاعت نہ کی ۔ اس نے خدا کی اطاعت ترک کی اوراس کے حکم کے خالف کیا۔ اطاعت سلطان 

 ۔وہمخالف  ےی خدا کہجو امرون ںیہاطاعت ن ہمراد و ےس

 بلکہ امور دنیا میں اطاعت مراد ہے انتظامی امور میں اطاعت الزم ہے ۔

 (۱۹۵)سورة البقرة 

ِ َوأَتِمُّ  َرةَ ہلِلَّ  وا الأَحجَّ َوالأُعمأ

اورخاص خدا کے لیے حج وعمرہ پورا کرو علل الرائح اورتفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ 

 السالم سے روایت ہے کہ جس شخص کو استطاعت ہو اس کے لیے عمرہ بھی اورمنزہ حج واجب ہے 

رمایا کہ حج کو تکمیل زیارت امام پر موقوف کافی میں ہے کہ جناب محمد باقر علیہ السالم نے ف 

ہے اور جناب امام جعفرصادق نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص حج کرئے اسے الزم ہے کہ ہماری 

 زیارت پر اختتام کرئے اورحج کا اتمام اسی پر موقوف ہے ۔

 (۲۰۰)سورة البقرہ 

نأیَا َحسَ   نَةً َوِمنأہُمأ َمنأ یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِی الدُّ

کافی میں اورتفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ دنیا میں  

حسنہ کثرت رزق اورحسن خلق ہے اورآخرت کی حسنہ خوشنودی خدا تعالی اورجنت ہے جناب امیر 

اد جنت ہے المومنین سے منقول ہے کہ فی الدنیا حسنہ سے مراد زوجہ پارسا اورفی االخرة حسنہ سے مر

 اورعذاب النار سے مراد شہوت اوروہ گناہ جو جہنم تک پہنچا دیں ۔

سریع الحساب ۔ تفسیر مجمع البیان میں جناب امیر المومنین علیہ السالم نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں 

کہ مخلوق کا حساب تھوڑی سی دیر میں اسطرح کرئے گا جس طرح تھوڑی سی دیر میں سب کو رزق 

 دیتا ہے ۔ پہنچا

انہی حضرات سے دریافت کیا گیا تھا ۔ کہ جب وہ پروردگار عالم کو نہ دیکھتے ہو نگے تو وہ  

مخلوق کا حساب کیونکر کریگا ۔ فرمایا اسی طرح جس طرح وہ ان کو رزق دیتا ہے حاالنکہ وہ اسکو 

 دیکھتے ہیں ۔

 (۲۰۳)سورة البقرہ 

لُہُ  ِجبَُک قَوأ ِہُد ہللاَ َعلَی َما فِی قَلأبِِہ َوہَُو أَلَدُّ الأِخَصامِ َوِمنأ النَّاِس َمنأ یُعأ نأیَا َویُشأ  فِی الأَحیَاِة الدُّ
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اورلوگوں میں ایسے بھی ہے جسکی باتیں زندگانی دنیا میں تم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں : ترجمہ 

سب سے زیادہ اورجوکچھ اس کے دل میں ہے اس پر خدا کو گواہ بناتا ہے حاالنکہ وہ دشمنوں میں سے 

جھگڑالو ہے اورجب پیٹھ پھیرے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرئے اورزراعت اورنسل 

کو برباد کرئے حاالنکہ ہللا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۔ اورجب اسکو یہ کہا جاتا ہے کہ توخدا 

پس اس کے لیے جہنم کافی ہے  سے ڈرو تو گناہ کرنے کی ھٹ دھرمی اس کے دل میں سما جاتی ہے

 اوروہ برا ٹھکانہ ہے ۔

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ یہ آیت اول وثانی کے بارے  

کے بارے میں آئی ہے اورایک اورقول “ ثانی “میں نازل ہوئی اورایک روایت میں کے بموجب صرف 

 کے بمطابق معاویہ کے بارے میں بھی ۔

الحرث والنسل تفسیر قمی اورتفسیر مجمع البیان میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ 

کہ حرث سے مراد اس موقع پر دین اورنسل سے مراد انسان ۔ گویا دین اورانسانوں کو ہالک کردیا 

 اوربرباد کر ے ۔

 (۲۱۷)سورة البقرہ ۔

 ھم فیھا خلدون  ومن یرتددمنکم عن ۔۔۔ واولئک اصحب النار 

اورجو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اورکفر کی حالت میں مر جائے گا توایسے لوگوں :ترجمہ

 کے اعمال دنیا وآخرت میں اکارت ہو جائیں گے اوریہی جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ۔

اب ہر گناہ کی دانس وریئس اورہر الخمر۔ کافی میں جناب جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ شر

 بدی کی کنجی ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ بدی کے لیے خدا نے بہت سے قفل مقرر کیے ہوئے ہیں ۔

اوران سب کی کنجی شراب ہے ۔ یہ بھی فرمایا کہ شراب پینے والے سے زیادہ خدا کانافرمان کوئی نہیں 

ماز واجب کو فوت کرئے اوراپنی ماں بہن بیٹی ہو سکتا ۔ کیونکہ ممکن ہے کہ حالت بے عقلی میں وہ ن

کسی سے ملوث ہو جائے یہ بھی فرمایا کہ شراب پینے واال بے نماز سے بد تر ہے کیونکہ بے نماز 

معرفت خدا سے بے بہرا تو نہیں ہوتا اورشرابی ایک وقت میں ضرور بے بہرہ ہو جاتا ہے اوریہ بھی 

میں سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے ان تین آدمیوں نے ۔ فرمایا کہ ماہ رمضان میں خدا وند تعالی 

 شراب پینے واال ۔ شرنج کھیلنے واال ۔ ایسی بدعت پھیالنے واال جس سے نا اتفاقی بڑھے ۔

 (۲۲۷)سورة البقرہ 

َجاِل َعلَیأِہنَّ َدَرَجةٌ َوہللاُ َعِزی ُروِف َولِلرِّ  ٌز َحِکیٌم َولَہُنَّ ِمثأُل الَِّذی َعلَیأِہنَّ بِالأَمعأ

اوران عورتوں کا حق نیکی کے بارے میں مردوں کے ذمے ویسا ہی ہے جیسا کہ ان مردوں کا :ترجمہ

 عورتوں کے ذمہ اورمردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے اورہللا زبر دست حکمت واال ہے ۔

زورجہ کا حق شوہرپر  مثل الذی۔ الفیقیہ میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیا کیا

کیا ہے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھالئے کپڑا پہنائے اوربوجہ جہالت اگراس سے کوئی خطا ہو جائے 
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تو اس کو درگرزر کرئے ۔ کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے روایت ہے کہ ایک عورت 

ول ہللا شوہر کا حق زوجہ پر کیا ہے جناب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی کہ یا رس

فرمایا کہ اس کی اطاعت کرئے کبھی نافرمانی نہ کرئے اس کے گھر سے بغیر اجازت کے کوئی شے 

تصدق نہ کرئے سنتی روزے بغیر اس کی اجازت سے نہ رکھے اورجس وقت وہ قصد مباشرت کرئے 

سے بغیر اسکی اجازت کے باہر نہ تواسے منع نہ کرئے گو کسی سواری پر بھی سوار ہو ۔ اس کے گھر 

نکلے کیونکہ اگر اس کے اذن کے بغیر باہر جائیگی توجب تک اس گھر میں لوٹ کر نہیں آئے گی آسمان 

اورزمین کے رحمت اورغضب کے کل فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے ۔ اس عورت نے عرض کی 

مایا اس کے ماں باپ کا ۔ پھر یارسول ہللا مرد پر آدمیوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے فر 

عرض کی عورت پر سب سے زیادہ کس کاحق ہے فرمایا اس کے شوہر کا ۔ اس نے عرض کی میرا حق 

شوہر ہر ایسا نہ ہو گا جیساکہ اس کا شوہر پر ۔ فرمایا نہیں سو کے مقابلے میں ایک بھی نہیں اس نے 

ا میں ہرگز ہرگزاپنے آپ کو کسی مرد عرض کی کہ اسی کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیج

 کے عقد میں نہ دوں گی ۔

 (۲۵۳)سورة البقرہ

ٌم الَبَیأٌع فِیِہ َوالَُخلَّةٌ وَ  ا َرَزقأنَاُکمأ ِمنأ قَبأِل أَنأ یَأأتَِی یَوأ  الََشفَاَعةٌ َوالأَکافُِروَن ہُمأ الظَّالُِموَن یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا أَنفِقُوا ِممَّ

رپھر اس میں سے کوئی توایمان الیا۔ اورکوئی ان میں سے کافر ہو گیا کافی میں ہے کہ امام محمد ترجمہ او

 باقر علیہ السالم نے فرمایاَ 

کہ یہ بات اس بات پر داللت کرتی ہے کہ اصحاب جناب رسالتمآب کے بعد یقینا اختالف کیا   

میں ہے کہ جنا ب امیر المومنین  اوربعض ان میں سے مومن رہے اوربعض کافی ہو گئے تفسیر عیاشی

علیہ السالم سے روز جنگ جمل دریافت کیاگیا ۔ کہ یہ لوگ بھی ہللا اکبر کہتے ہیں اورہم بھی ہللا اکبر 

کہتے ہیں اوریہ لوگ بھی ال الہ اال ہللا کے قائل ہیں اورہم بھی اوریہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اورہم بھی ۔ 

ائی اوراس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم تووہ ہیں جو ایمان الئے اور یہ وہ توحضرت نے یہی آیت تالوت فرم

 ہیں جو کافر ہوگئے ۔

 (۲۵۶)سورةالبقرہ ۔

 آیت الکرسی

َوِة الأوُ  َسَک بِالأُعرأ تَمأ ِمنأ بِاہللِ فَقَدأ اسأ فُرأ بِالطَّاُغوِت َویُؤأ ُد ِمنأ الَغیِّ فََمنأ یَکأ شأ َم لَہَا َوہللاُ َسِمیٌع ثأقَی الَانفَِصاقَدأ تَبَیََّن الرُّ

لِیَاُؤہُمأ ال ِرُجہُمأ ِمنأ الظُّلَُماِت إِلَی النُّوِر َوالَِّذیَن َکفَُروا أَوأ ِرُجونَہُمأ ِمنأ النُّوِر َعلِیٌم ہللاُ َولِیُّ الَِّذیَن آَمنُوا یُخأ طَّاُغوُت یُخأ

َحاُب النَّاِر ہُمأ فِیہَا َخالِ  لَئَِک أَصأ  ُدوَن إِلَی الظُّلَُماِت أُوأ

یقینا ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ۔پس جو شخص طاغوت کا منکر ہو ا اور ہللا پر ایمان الئے اس :ترجمہ

 نے بیشک مضبوط رسی پکڑلی جوٹوٹنے والی نہیں اور ہللا سننے واال اور جاننے واال ہے ۔

کرالتا ہے اور جو  اور جو لوگ ایمان الئے ہللا انکا حامی ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال

منکر ہو گئے اور جو منکر ہوگئے انکے حمایتی طاغوت جو ان کونور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف 

 لے جاتے ہیں وہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۔
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 الرشد ۔۔سے مطلب وہ ایمان جس کا نیتجہ سعادت ابدی ہے 

تی ہے اور عاقل پر جس وقت یہ دونوں باتیں ظاہر ہو الغی سے مراد کفر جس کا انجام ہمیشہ کی بد بخ

جائیں گی تو اسکا نفس خود بخود سعادت اور نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے ایمان اختیار کرئے گااور 

 اس کے مجبور کرنے کے لئے کو ئی ضرورت باقی نہ رہے گی 

ں جنہوں نے آل محمد کا حق تفسیر قمی میں ہے ان سے وہ لوگ مرادہی( طفیان یعنی شرکشی )بالطاغوت 

 غضب کیا ۔

 بالعروة الوثقی کافی میں ہے کہ جناب امام محمد باقر نے فرمایا کہہ اس سے ہم اہلبیت کی مودت مراد ہے 

ال لفصام لھکا معانی االخبارمیں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جسے یہ منظور ہو کہ وہ ایسی 

زم ہے کہ میرے بھائی اور میرے وصی علی ابن ابی طالب مضبوط رسی پکڑے جو کبھی نہ ٹوٹے اسے ال

کی والیت قبول کرئے کیونکہ جو ان سے محبت وتوال رکھے گا ہر گز ہالک نہ ہو گا اور جو ان سے 

 بغض اور عداوت رکھے گا وہ ہرگز نجات نہ پائے گا۔

 ِمنأ النُّوِر إِلَی الظُّلَُمات

مسے منقول ہے کہ نور سے مراد آل محمد اور ظلمات کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السال 

سے مراد انکے دشمن ابن ابی الغفور سے روایت ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے 

عرض کی کہ میں بہت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے 

ر ہیں ان میں امانت وسچائی اور وفا پائی جاتی ہے اورجو توالنہیں رکھتے اور فالں فالں کے دوست دا

لوگ آپ کے دوست دار ہیں ان میں امانت ہے نہ وفااورنہ سچائی اوروفااورنہ سچائی ابن الغفور کا قول 

ہے کہ امام یہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور مثل ایک غصہ دارشخص کے میری طرف متوجہ ہو کر 

ی والیت کا قائل ہوا اور ایسے امام کا مانتا ہو جس کا تقرر خداکی طرف فرمایا کہ جو شخص امام ظالم ک

سے نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور جو امام عادل کی والیت کا قائل ہو جس کا تقرر خدا کی طرف 

سے ہے اس پر کوئی عتاب نہ ہونا چاہیے میں نے عرض کی کہ انکا کوئی دین نہیں ہے اور ان پر کوئی 

ہیں فرمایا کہ ہاں انکا کوئی دین نہیں ہے اور ان پر کوئی عتاب نہیں کیا تو نے خداکا یہ کالم نہیں عتاب ن

 سنا کہ 

ِرُجہُمأ ِمنأ الظُّلَُماِت إِلَی النُّور  ہللاُ َولِیُّ الَِّذیَن آَمنُوا یُخأ

صوص من ہللا یعنی گناہوں کی تاریکی سے توبہ ومغفرت کی روشنی کی طرف بوجہ والیت امام عادل ۔مخ

 میں منتقل کر دیتا ہے پھر فرمایا کہ

ِرُجونَہُمأ ِمنأ النُّوِر إِلَی الظُّلَُمات لِیَاُؤہُمأ الطَّاُغوُت یُخأ  َوالَِّذیَن َکفَُروا أَوأ

اس سے مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ نور اسالم میں تھے جب ظالم امام کی اطاعت کی جو خدا کی طرف سے 

تاریکی کفر کی طرف لے گئی نتیجہ یہ ہوا کہ خدا وند تعالی نے کفر کے ساتھ  نہ تھا تو ایسوں کی والیت

 انکے لئے بھی جہنم واجب کر دیا۔ 
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ابن ابی غفورکہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ والذین کفرو سے عام کافر مراد ہیں فرمایا ہر گز نہیں 

 انکو ظلمات کی طرف لے گئے۔  کیونکہ کافر کے پاس پہلے نور ہی کون سا تھا جس سے نکال کر طاغوت

خلدون تفسیر عیاشی میں منقول ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ جناب امیرالمومنین 

 کے دشمن گو کتنے ہی بڑے عابد اور پرہیز گار ہوں ہمیشہ جہنم میں رہے گے۔ 

 (۲۶۰) سورة البقر ة

 یَُضاِعُف لَِمنأ یََشاُء 

 س کے لئے چاہیے بڑھا دیتا ہے اور ہللا ج:ترجمہ

تفسیر عیاشی میں ہے جناب امام جعفر صادق ے منقول ہے کہ جب کوئی بندہ مومن عمل نیک بجا التا ہے 

 سو گنا کر دیتا ہے اور یہ خدا وند تعالی کیاس آیت سے ثابت ہے ۱۰۰تو پروردگار عالم اسکی ہر نیکی 

 ( ۲۶۲) سورة البقرہ

فِ  ُروٌف َوَمغأ ٌل َمعأ  َرةٌ َخیأٌر ِمنأ َصَدقٍَة یَتأبَُعہَا أًَذی َوہللاُ َغنِیٌّ َحلِیمقَوأ

اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا ہو اور ہللا بے نیاز اور (معاف کردینا )نرم بات اور درگزر 

 بردباد رہے ۔

 (۲۷۳)سورة البقرة 

ا وَ  َوالَہُمأ بِاللَّیأِل َوالنَّہَاِر ِسر ً َزنُونَ لَِّذیَن یُنفِقُوَن أَمأ ٌف َعلَیأِہمأ َوالَہُمأ یَحأ ُرہُمأ ِعنأَد َربِِّہمأ َوالََخوأ  َعالَنِیَةً فَلَہُمأ أَجأ

میں صرف کرتے ہیں ان کا اجر ان کے (راہ خدا)جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر:ترجمہ 

 پروردگار کے پاس ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ۔

 یُنفِقُون لَِّذینَ 

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جناب امیرالمومنین کے پاس صرف  

چار درہم تھے اور کچھ نہ تھا ان میں سے حضرت نے ایک درہم رات کو ایک درہم خفیہ دن کو ایک درہم 

تم نے اس طر ح کیوں اعالنیہ خیرات کر دیا جناب رسالت مآب کو یہ خبر پہنچی دریافت کی کہ اے علی 

 کیا ۔عرض کی کہ خدا کا وعد ہ پورا کرنے کے لئے ۔

 (۲۷۴)سورةالبقرہ

یأطَاُن ِمنأ الأَمسِّ َذلَِک بِأَ  بَا الَیَقُوُموَن إاِلَّ َکَما یَقُوُم الَِّذی یَتََخبَّطُہُ الشَّ بَ الَِّذیَن یَأأُکلُوَن الرِّ ا نَّہُمأ قَالُوا إِنََّما الأبَیأُع ِمثأُل الرِّ

بَا  َم الرِّ  َوأََحلَّ ہللاُ الأبَیأَع َوَحرَّ
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نہ کھڑے ہونگے مگر اس شخص کی طرح جس کو ( جولوگ سودکھاتے ہیں وہ قبر سے نکل کر :ترجمہ

شیطان نے چھوکر مجنوط الحواس کر دیا ہو یہ اس لئے کے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ بیع بھی مثل سود کے 

 ا ہے اور سود کوحرام قرار دیا ہے ہے حاالنکہ خدا نے بیع کی حالل کی

 فَلَہُ َما َسلََف من یعفر 

الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اگر شخص اپنے آپ سے ورثہ میں کچھ مال پائے اور 

اسے یہ معلوم ہوکہ اس سال میں سود مال ہو اہے اور تجارت وغیرہ کا حالل مال بھی شامل ہے تو وہ کل 

 حالل وطبیب ہے ۔ مال اسکے لئے

اسے مصرف میں الئے اور اگر کوئی حصہ مال علیحدہ معلوم ہو کہ یہ سود ہے تو اسے مسترد  

کردے اور جو اپنا راس المال ہو لیکن اسے خبر نہ ہو اور بعد میں معلوم ہو اور وہ اس کے علیحدہ کر 

کا ہے اور جو آنے واال ہے  دینے کا ارادہ کرئے تو اسکے لئے یہ حکم ہے کہ جو سود آچکا ہو وہ اس

اسے چھوڑدے مال مخلوط کا حکم یعنی جس مال میں حرام اور حالل دونوں ملے ہوئے ہوں مگر نہ مقدار 

 مال حرام معلوم ہو اور نہ اسکا مالک توکل مال پر خمس دیکر باقی ورثہ کے لئے جائز ہے 

 ے ۔اوراگر مقدار مال مع مالک معلوم ہوتو ضرور مسترد کردینا چاہی

 ۲۷۵سورة البقرة۔

َدقَاتِ  بِی الصَّ بَا َویُرأ َحُق ہللاُ الرِّ  یَمأ

 ہللا تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے 

بَا َحُق ہللاُ الرِّ  یَمأ

کافی میں جناب امام جعفر صادق سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا کہ بہت دفعہ سود خوروں 

 تا نظرنہیں آتا ۔کا مال کچھ بھی گھٹ

حضرت نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اور مٹانا کیا ہو گا کہ سود کا ایک درہم دین کو مٹا دیتا ہے اور اگر 

 سود خوروں کی توبہ قبول ہو جائے تو اس کا مال ضرور جاتا رہے گا اور وہ محتاج ہو جائے گا۔ 

َدقَاتِ  بِی الصَّ  یُرأ

عفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب تفسیر عیاشی میں بروایت جناب امام ج 

نے فرمایا کہ ہرچیز پر فرشتے مامور ہیں سوائے صدقے کے جیسے پروردگار عالم خود اپنے ہاتھ میں 

لیتا ہے اسکی پرورش فرماتا ہے جس طرح تم اپنی اوالد کی پرورش کرتے ہو اور قیامت کے دن وہ تم کو 

 و گا نیز حدیث نبی میں واردہے کہ کوئی مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ دیا جائے گا مثل کوہ حد ہ

بَا   َما بَقَِی ِمنأ الرِّ
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ستر زنا ( ۷۰)کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ سود کا ایک درہم خدا کے نزدیک 

 سے بد تر ہے جو محرم عورتوں یعنی خالہ پھوپھی وغیرہ سے کیا گیا ہو۔ 

سری حدیث میں فرمایا کہ سود کے ستر جز ؤ ہیں جس کے ادنے کا وبال اتنا ہے جتنا خاص بیت الحرام دو

 میں اپنی ماں سے زنا کرنے کا ہے ۔

جناب امیرالمومنین علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے خود سود کھانے والے پر سود لینے 

والے پر اور سودکے کاغذپر گواہی لکھنے والے پر لعنت  والے پرسوددینے والے پر سود کا کا غذلکھنے

 فرمائی ہے ۔

 (۲۸۳)سورةالبقرة۔

 یَُحاِسبأُکمأ بِِہ ہللاُ 

اور جوکچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اسے تم ظاہر کرؤ یا چھپاؤ ہللا تم سے اس کا حسا ب لے گا :ترجمہ

ہللا ہر شے پر پوری قدرت رکھتا  پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور

 ہے 

کافی میں براویت جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ #

( ۳( )چوک)خطا ( ۲( )بھول )نسیان ( ۱)امور کے متعلق باز پرس نہ کی جائے گی (۹)میری امت سے نو 

حالت اضطرار میں جو کچھ ( ۵()رت وطاقت نہ رکھتا ہو جس کا م کے کرنیکی قد)بے بسی ( ۴)العلمی 

مخلوق خدا کے بارے میں غور (۸)شگون کینا (۷)کسی ظالم کے جبر سے جو بات کرے ( ۶)ہو جائے 

حسد جس وقت تک کہ زبان یا ہاتھ سے اسکا اظہار نہ کیا (۹)کرتے وقت جو وسوسے دل سے گزریں 

 جائے 

ادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ خدا تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر ص 

وند تعالی نے اپنی ذات پر یہ بات واجب فرمائی ہے کہ اس شخص کو ہر گز جنت میں داخل نہ کرئے جس 

 کے دل مین اول ۔ثانی کی محبت رائی کے دانے کے برابربھی ہو۔ 

 ( ۲۰۔ ۲۱)سورةال عمران 

فُُروَن بِ  ِط ِمنأ النَّاِس فَبَشِّ إِنَّ الَِّذیَن یَکأ ہُمأ بَِعَذاٍب أَلِیٍم آیَاِت ہللاِ َویَقأتُلُوَن النَّبِیِّیَن بَِغیأِر َحقٍّ َویَقأتُلُوَن الَِّذیَن یَأأُمُروَن بِالأقِسأ رأ

ِخَرِة َوَما لَہُمأ ِمنأ نَاِصِریَن ( ۲۱) نأیَا َواْلأ َمالُہُمأ فِی الدُّ لَئَِک الَِّذیَن َحبِطَتأ أَعأ  أُوأ

یہ تحقیق لوگ خدا کی نشانیوں کے منکر ہیں ا ور ناحق انبیا ء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو : ترجمہ

قتل کرتے ہیں جو آدمیوں میں عدل وانصاف کا حکم دیتے ہیں پس ان کو درد ناک عذاب کی خبر سنا دو 

 مددگار نہیں ہوگا۔  ۔وہی ہیں جن کے اعمال دنیا وآخرت میں اکارت ہو جائیں گے اور ان کا کوئی

الفرقان ۔کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ قرآن تو ساری کتاب ہے اورفرقان 

 اس کا وہ حصہ ہے جو محکم اور واجب العمل ہے 
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 وحکمت۔صاف صاف آیتیں متثیلت ۔۔گول گول آیتیں 

م سے اس آیت کی تاویل میں منقول کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفرصادق علیہ السال 

ہے کہ محکمات نے مراد جناب امیرالمومنین علیہ السالم اور آئمہ علیہ السالم ہیں اور متشہبات سے مراد 

 فالں فالں

 (۷)سورة ال عمران ۔

َمةً إِنََّک أَ  َد إِذأ ہََدیأتَنَا َوہَبأ لَنَا ِمنأ لَُدنأَک َرحأ  نأَت الأَوہَّابَربَّنَا الَتُِزغأ قُلُوبَنَا بَعأ

اے پروردگار بعد اسکے کہ تو ہم کو ہدایت کر چکا ہمارے دل حق سے نہ ہٹا او رہم کو اپنے پاس  :ُترجمہ

 سے رحمت عنایت فرما بے شک تو بڑا عطا کرنیواال ہے 

تفسیر عیاشی میں جناب امام صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ آیت بہت پڑھا کرو اور کسی  

 سے مطمئن نہ ہو جانا۔ (ہٹ جانے حق سے )وقت 

 (۱۴)سورة ال عمران۔ 

 والمشر غفر ین باال سحار 

 اور نور کے تڑکے تڑکے مغفرت مانگنے والے : ترجمہ

مرتبہ ( ۷۰)تفسیر مجمع البیان میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو شخص

ائے گا اور کتاب الخیال میں انہی حضرات سے منقول استغفار پڑھے گا وہ اس آیت کے اہل میں شمار کیا ج

مرتبہ استغفار پڑھے اور اسے ایک سال برابر مواظبت ( ۷۰)ہے کہ جوشخص نماز وتر میں کھڑے ہوکر 

کرتا رہے تو اس کو خدا وند تعالی مشغفرین باال سحار میں درج کرئے گا اور اس کی مغفرت واجب 

 فرمائیگا 

 (۸۵۔۹۰)سورة ال عمران 

ُسوَل َحقٌّ َوَجائَہُمأ الأبَیِّنَاُت َوہللاُ َْ   َد إِیَمانِِہمأ َوَشِہُدوا أَنَّ الرَّ ًما َکفَُروا بَعأ َم الظَّالِِمیَن کیأَف یَہأِدی ہللاُ قَوأ الَیَہأِدی الأقَوأ

َمعِ ( ۸۶) نَةَ ہللاِ َوالأَمالَئَِکِة َوالنَّاِس أَجأ لَئَِک َجَزاُؤہُمأ أَنَّ َعلَیأِہمأ لَعأ َخالِِدیَن فِیہَا الَیَُخفَُّف َعنأہُمأ الأَعَذاُب َوالَہُمأ ( ۸۷)یَن أُوأ

لَُحوا فَإِنَّ ہللاَ َغفُوٌر َرِحیٌم ( ۸۸)یُنأظَُروَن  ِد َذلِک َوأَصأ َد إِیَمانِِہمأ ثُمَّ ( ۸۹)إاِلَّ الَِّذیَن تَابُوا ِمنأ بَعأ إِنَّ الَِّذیَن َکفَُروا بَعأ

َداُدوا ُکفأًرا لَنأ تُقأ  الُّونإِنَّ الَِّذیَن َکفَُروا َوَماتُوا َوہُمأ ُکفَّاٌر فَلَنأ یُقأبََل ِمنأ أََحدِ ازأ لَئَِک ہُمأ الضَّ بَتُہُمأ َوأُوأ ضِ بََل تَوأ َرأ ُء اْلأ ِہمأ ِملأ

لَئَِک لَہُمأ َعَذاٌب أَلِیٌم َوَما لَہُمأ ِمنأ نَاِصِرینَ   َذہَبًا َولَوأ افأتََدی بِِہ أُوأ

وگوں کو ہدایت کیونکر کرئے جو ایمان النے کے بعد کافر ہوگئے حاالنکہ وہ گواہی دے خدا ایسے ل:ترجمہ

چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آچکی تھیں اور ہللا ظالم لوگوں کو توفیق 

ے ہمیشہ وہ ہدایت نہیں دیتا ۔ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر ہللا کی کل فرشتوں کی اورکل آدمیوں کی لعنت ہ

اس لعنت میں رہیں گے نہ کاعذاب کم کیاجائے گا نہ انکو مہلت دی جائے گی ۔سوائے ان کے جو بعد اس 

کے توبہ کرلیں اور بگاڑ کی کی اصالح کریں تو بیشک ہللا بڑا بخشنے واال اور رحم کرنے واال ہے جو لو 
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( اصلی ) ہ قبول نہ کی جائے گی اورگ بعد ایمان کے کافر ہوگے پھر کفر میں بڑھ گے انکی ہر گز تو ب

 گمراہ ہی ہیں

بیشک جو کافر ہوگئے اور کفر کی حالت میں مر گئے ۔ان میں سے کوئی اگر اتنا سونابھی فدیہ  

میں دینا چاہے کہ پوری زمین کو بھر دے تو یہ اسکا فدیہ ہر گز قبول نہ کیا جائے گا انہیں کے لئے درد 

 د گار نہ ہو گا ناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مد

 (۹۱)سورة ال عمران۔ 

ًما َکفَُروا۔۔۔۔۔  کیأَف یَہأِدی ہللاُ قَوأ

یہ دونوں آیتیں کل دشمنان محمد وآل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں زید ہو یا عمر یا بکر کہ ان پر 

 دوامی لعنت ہوتی رہے گی۔

ا تُِحبُّون  لَنأ تَنَالُوا الأبِرَّ َحتَّی تُنأفِقُوا ِممَّ

میں ( راہ خدا )پر نہ پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے ( کے درجے )تم ہر گز ہرگز نیکی :ترجمہ 

 خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہیں 

علی ابن ابی طالب نے ایک کپڑا خرید ا )تفسیرمجمع البیان میں منقول ہے کہ جناب امیر المومنین  

حضرت نے راہ خدا میں تصدق کر ڈاال اور یہ ارشاد  اسکو( جو ان حضرت کو بہت ہی اچھا لگا معلوم ہوا 

فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیع دیگا قیا 

 مت کے دن جنت کو پروردگار عالم اس کے لئے تر جیع دیگا ۔

زیادہ تصدق ( چینی )شکر  جناب سید الشہداء مظلوم کربال اور جناب امام جعفر صادق علیہ السالم 

فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ چونکہ ہمیں یہ سب سے زیادہ پسند ہے اس لئے ہم اس کو ہللا کی 

 راہ میں صرف کرتے ہیں اس لئے خدا وند ارشاد فرماتا ہے۔ لن تنالو

 (۱۳۳) سورةال عمران

اِء َوالأکَ  رَّ اِء َوالضَّ ِسنِیَن الَِّذیَن یُنأفِقُوَن فِی السَّرَّ  اِظِمیَن الأَغیأظَ َوالأَعافِیَن َعنأ النَّاِس َوہللاُ یُِحبُّ الأُمحأ

 اور جو خرچ کرتے ہیں ہللا کی راہ میں فراخی اور تنگدستی میں اور غصے کو روکتے ہیں :ترجمہ 

 اور لوگو کے قصور سے در گز کرتے ہیں اور ہللا پر احسا ن کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے 

 الأَکاِظِمیَن الأَغیأظوَ 

کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے غصہ کو اس حالت میں  

روک لے گا کہ جو کچھ و ہ کرنا چاہے کرسکے تو خدا وند تعالی قیامت کے دن اس کے قلب کو اپنی رضا 

 سے معمور کر دیگا۔ 
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 َوالأَعافِیَن َعنأ النَّاس

اب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے عفوکی تاکید کافی میں جن 

فرمائی اور یہ فرمایا ہے کہ عفو سے بندہ کی عزت بڑھتی ہے پس جہاں تک ہو سکے تم ایک دوسرے کا 

 قصور معاف کرتے ہو کہ خدا تمہاری عزت بڑھائے ۔

 (۱۴۳)سورة ال عمرا ن 

قَابُِکمأ  أَفَإِیأن َماَت أَوأ قُتِلَ    انأقَلَبأتُمأ َعلَی أَعأ

 مر جائیں یا قتل کردئے جائیں گے تو تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤگے۔( محمد )کیا اگر وہ :ترجمہ 

تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے مروی ہے کہ بعد وفات رسول خدا کے سوائے 

 مقداد ۔

ابو ذر جناب ( ۲ٌ)سلمان (۱)ال کیا کہ وہ تین کون تھے فرمایا تین شخصوں کے اور سب مرتد ہو گے سو

امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریا فت کیا گیا کہ رسول خدا اپنی موت مرئے یا قتل کئے گئے تھے پھر 

مطلب حضرت )نے آنحضرت کوموت سے پہلے زہر ،،کھال دیا تھا ( عورتوں)ارشاد فرمایا کہ دو 

 ر اور ان کے باپوں پر لعنت کرئے امین ثم آمین دوعورتیں ہیں خدا ان پ

 سورةالعمران 

 وہلل علے الناس حج البیت من استطاع 

 اور کل آدمیوں کے ذمہ خدا کے لئے اس بیت کا حج کرنا واجب ہے ۔: ترجمہ 

 الیہ سبیال ۔ومن کفر فان ہللا غنی من العلمین 

ائے اور جو کافر ہو جا ئے گا تو ہللا عالموں اور جس کو بھی اس تک پہنچنے کی راہ میسر ہو ج:ترجمہ 

 سے بے پر واہ ہے ۔

 حج البیت 

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ حج البیت سے مراد حج وعمرہ دونوں 

 واجب ہیں ۔

 استطاع الیہ سبیال

کہ اس آیت کا مطلب تفسیر عیاشی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے پوچھا گیا  

 کیا ہے ۔فرمایا حج اسکے ذمہ ہے جس کو صحت جسمانی بھی حاصل ہو اور قوت مال بھی ۔
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الفقہ ۔میں جنا ب رسول خدا کی وہ حدیث وہ وصیت جو علی مرتضی کو فرمائی درج ہے کہ اے علی جو 

 علی النا س شخص باوجود استطاعت کے تارک حج ہو گا وہ کافر ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ وہلل

۔۔۔۔یاعلی جو کوئی حج کو ٹالتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے تو قیامت کے دن خدا وند تعالی اس کو 

 یہودی یا نصرانی اٹھائے گا۔

 (۱۵۶)سورة آل عمران 

ا یَ  َمةٌ َخیأٌر ِممَّ فَِرةٌ ِمنأ ہللاِ َوَرحأ َمُعونَ َولَئِنأ قُتِلأتُمأ فِی َسبِیِل ہللاِ أَوأ ُمتُّمأ لََمغأ  جأ

اور اگر تم راہ خدا میں قتل کئے گئے یا اپنی موت مر گئے تو جو کچھ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں  

 ان سب سے خدا کی مغفرت اور رحمت بہت ہی بہتر ہے ۔

فی سبیل ہللا معافی اال خبار وتفسیر عیاشی میں جناب محمد باقرعلیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں 

ہللا سے مراد علی اور آئمہ اوالد علی ہیں جو شخص ان کی دوستی میں مر جائے تو راہ وراد ہے کہ سبیل 

 خدا میں مرا۔ 

 ( ۱۵۸)سورة آل عمران 

ہُمأ   َوَشاِورأ

اور ان سے معامالت مین مشورہ کر لیا کرؤ مطلب یہ کہ لڑائی وغیرہ ان سے مشورہ کر لیا کرو : ترجمہ

انکے دل خوش ہو جائیں اور امت میں مشورہ کرنے کا رواج ہو ۔جس سے ان کے خیاالت معلوم ہو جائیں ۔

جائے جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ خود بینی سے زیادہ وحشت ناک کوئی تنہا ئی نہیں ہے اور 

باہمی مشورہ سے زیادہ مضبوط کوئی قوت نہیں ہے جناب امیر المومنین سے نہج البالغہ میں منقول ہے 

پر قائم رہے گا وہ ہالک ہو گا جو لوگوں سے مشورہ کر لے گا وہ انکی  کہ جو شخص تنہا اپنی رائے

عقلوں سے حصہ لے گا ۔لوگوں سے مشورہ کر لینے میں واقعی راہبری ہے اور اپنی تنہا راہے پر قائم 

 رہنا اور بھروسہ کر لینے میں پورا خطرہ ہے 

امالت میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کتا ب الخصال میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اپنے مع

 کرو جو خدا سے ڈرتے ہیں 

 ( ۱۶۱)سورة آل عمران ۔

َواَن ہللاِ    أَفََمنأ اتَّبََع ِرضأ

کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے مروی ہے کہ جو خوشنودی  

کے نزدیک ہیں وہ مومنین ہیں اور جن قدر  خداکے تابع ہیں وہ آئمہ علیہ السالم ہیں اور جن کے درجات ہللا

ان کو ہماری والیت اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسی قدر ان کے اعمال کے ثواب کو خدا وند تعالی 

بڑھاتا جاتا ہے اور جس کی نسبت سے انکے ثواب کو بڑھاتا جاتا ہے اسی نسبت سے ان کے درجا ت بلند 

 فرماتا جاتا ہے 
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 ( ۱۷۹)سورةال عمران 

َسبَنَّ الَِّذینوَ   الَیَحأ

 اور جو لوگ بغل کرتے ہیں ۔: ترجمہ

کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم اور جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے  

کہ جس شخص کے ذمہ زکواة مال واجب ہے وہ اسکا جو حصہ روکے گا ۔خداوتعالی قیامت کے دن اس کا 

اس کی گردن میں بطور طوق کے ڈال دے گا کہ حسا ب سے فارغ ہونے تک وہ  ایک آتیشن سانپ بنا کر

 اس کا گوشت کھایا کرئے ۔

 ( ۱۸۴)سورةال عمران 

ِخَل الأَجنَّةَ فَقَدأ فَازَ   ِزَح َعنأ النَّاِر َوأُدأ  فََمنأ ُزحأ

 کامیاب ہو گیا۔ ترجمہ ۔پس جو شخص آتش جہنم سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقینا 

 زحزخ عن النار 

مجلس اال برار مین جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ ٓانحضرت نے خدا وند تعالی کا یہ قول بیان  

کیا کہ مجھے اپنی عزت وجالل کی قسم کہ میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا کہ علی سے 

جنت میں جگہ دوں اور اس طرح میرے بند وں میں دوستی رکھنے واال ہو اور میں اس جہنم سے نہ بچالو ۔

سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو گا کہ علی سے بغض رکھنے واال ہو ا ور میں اس سے بغض نہ رکھوں اور 

 اسے داخل جہنم نہ کروں۔ 

کافی میں جناب امام جعفرصادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سخی ہے 

ر وہ ہے جو بخیل ہیں اور کسی شخص خالص کے مومن ہونے کی عالمت یہ ہے کہ وہ اور سب سے بدت

 اپنے بھائیوں سے نیکی کرئے اور انکی حاجت برای میں سعی کرئے 

 ( ۱۹۰)سورة آل عمران 

ضِ  َرأ َماَواِت َواْلأ  َویَتَفَکَُّروَن فِی َخلأِق السَّ

 رتے ہیں۔پر غور ک(پیدائش )ترجمہ ۔اور آسمان اور زمین کی خلقت 

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ سب سے بڑی عبادت مضوعات  

 خدا اور قدرت خدا میں غور کرناہے ۔

جناب امیرالمومنین علیہ السالم یہ فرمایا کرتے تھے کہ غور فکر سے اپنے دل کو ہوشیار رکھ رات کو نہ 

 سو ؤ اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو ۔
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جناب امام علی رضا علیہ السالم سے منقول ہے کہ کثرت صوم وصلٰوة عبادت نہیں بلکہ امر خدا  

 میں غور کرنے کا نام عبادت ہے 

تفکر کرنا ایک شب کی عبادت سے بہتر ( صغ خدا میں )جناب رسو ل خدا سے منقول ہے کہ ایک سا عت 

 ہے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے 

 ( ۲۳)سورة انساء 

تُمأ بِِہ ِمنأہُنَّ فَآتُوہُنَّ أُُجوَرہُنَّ فَِریَضةً فَمَ  تَعأ تَمأ  ا اسأ

 ترجمہ ۔پھر ان میں سے جن سے تم متعہ کر لو تو مقرر کیا ہوا مہر ان کو دے دؤ ۔

کافی میں جناب امام صادق سے منقول ہے کہ متعہ کی اجازت قرآن مجید مین نازل ہوئی اور سنت رسول 

اجر اہو اجناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ حضرت خدا کے ذریعہ سے اس کا 

امیرالمومنین علیہ السالم یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر ابن خطاب اگراسے سبقت کرکے بند نہ کیا ہوتا تو 

ضبا خالفت لے لی زنا میں سوائے بد بخت کے اور کوئی مبتالنہ ہوتا اور سبقت سے یہ مراد کہ عمر غ

وقت میں متعہ سے ممانعت کی اور اپناحکم لوگوں کے ذہین نشین کردیا امیر المومنین علیہ السالم  اور اپنے

کامطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو چکا ہوتا تو میں لوگوں کو اس کی اجازت کی صرف رغبت دالتا اور اس 

بن خطاب نے کہا کہ دو  سنت کا اجرا کرتا اور لوگوں کو نافرمانی خدا یعنی زنا سے متنفر کر دیتا ۔عمر

متعہ جناب رسول خدا کے عہد میں جاری تھے میں ان دونون کو حرام قرار دیتا ہو ں اور انکے کرنے 

والوں کو سزا دونگا ۔ایک متعہ حج اور دوسرا نسا ء اور دوسری مرتبہ کہا کہ تین باتیں عہد رسول خد میں 

ں اور کر نیوالوں کو سزا دوں گا ایک متعہ حج اجاری تھیں اور میں ان تینوں کو حرام قرار دیتا ہو

 دوسرے متعہ نسا ء اور تیسرے حی علی خیر العمل اذان میں کہنا 

 (۳۱)سورة النسا 

ٍء َعلِیًما  لِِہ إِنَّ ہللاَ َکاَن بُِکلِّ َشیأ أَلُوا ہللاَ ِمنأ فَضأ  َواسأ

 جاننے واال ہے اور ہللا سے اس کے فضل کے خواستگار ہو بے شک ہللا ہر چیز کا:ترجمہ

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے بروایت جناب رسول خدا مروی ہے کہ رزق کا 

 خدا ضامن ہے اوروہ مقسوم ومقدر ہے 

مگر فضل خداطلوع فجر سے طلوع شمس تک تقسیم ہوتا رہتا ہے اور یہ جو خد ا نے فرمایا واسکوہللا من 

ے پھر ارشاد فرمایاکہ طلب رزق میں بعد طلوع فجر ذکر خدا کرنا تمام فضلہ اس سے یہی فضل مراد ہ

 زمین میں مارے مارے پھرنے سے زیادہ کارآمد ہے 

 ( ۳۳)سورةالنسا ء

َضہُمأ َعلَی بَعأضٍ   َل ہللاُ بَعأ اُموَن َعلَی النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ  الرِّ
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لیت کے سبب ۔بعض علی بعض جو خدا نے ایک اس فض( ایک تو )ترجمہ ۔مرد عورتوں پر حاکم ہیں 

 دوسرے پر دی ہے 

علی الشرالع میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا سے دریافت کیا گیا کہ مردوں کی فضلیت عورتوں پر کیا 

ہے فرمایا جو پانی کی فضلیت زمین پر ہے کہ زمین کی زندگی پانی کے ذریعے سے ہے اور عورتوں 

مرد نہ ہوتے تو عورتیں پیدا ہی نہ کی جاتی اور پھر حضرت نے یہی آیت کی مردوں کے سبب اور اگر 

 تالوت فرمائی 

 ۴۷سورة النسا ء۔ 

فُِر َما ُدوَن َذلَِک لَِمنأ یََشاءُ  َرَک بِِہ َویَغأ فُِر أَنأ یُشأ  اإِنَّ ہللاَ الَیَغأ

ماسوا جس کو چاہیے  یقینا ہللا اس کو تو نہ بخشے گا کہ اس کیساتھ شر ک کیا جائے اور اس کے:ترجمہ

 بخش دے 

الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ یہ جو خدا نے فرمایا کہ مشرک کے 

سواجسے چاہیے بخش دے آیا گناہ کبیرہ بھی اس میں داخل ہے ۔بے شک داخل ہیں خدا کواختیار ہے جسے 

تاب میں جناب امیرالمومنین سے حدیث مننقول ہے چاہیے بخش دے اور جسکو چاہیے نہ بخشے نیز اس ک

جس کا ایک جز ویہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر مومن 

دنیا سے اس حالت سے جائے کہ کل اہل زمین کے مطابق اس کے گناہوں کے برابر اس کے ذمہ گناہ ہوں 

 ارہ ہو جائے گا ۔تو بھی اس کی موت آسکے ۔گناہوں کا کف

پھر فرمایا جو شخص الالہ اال سچے دل سے کہے گا وہ شرک سے بری ہے جو دنیا سے اس حال میں 

جائے گا کہ کسی شے کو خدا کا شریک نہ کیا ہو گا وہ جنت میں داخل ہو گا ۔پھر آنحصرت یہ آیت تالوت 

 فرمائی 

فُِر  َرَک بِِہ َویَغأ فُِر أَنأ یُشأ  َما ُدوَن َذلَِک لَِمنأ یََشاءُ إِنَّ ہللاَ الَیَغأ

 یعنی جو یہ خدا نے فرمایا کہ شرک کے سوا جسے چاہیے بخش دے 

 من شیعتک ومحبیک یاعلی ۔

تو وہ اے علی تمہارے شیعوں اور محبوں میں سے ہوگئے امیرالمومنین علیہ السالم نے عرض کی 

بخدا وہ تمہارے ہی شیعوں میں سے ہوں یارسول ہللا آیا وہ میرے ہی شیعوں میں سے ہو ں گے فرمایا قسم 

 گے ۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں یوں وراد ہے ان ہللا الیغفر 

ان یشرک بہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا ہر گز اس شخص کو نہ بخشے گا جو علی علیہ السالم کی والئت 

یشا ء سے یہ مطلب ہے کہ جو علی علیہ السالم کے دوستدار ہیں انکو کامنکر ہو ویغفر مادون ذلک لمن 

 بخش دے گا ۔
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جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ادنی درجہ کا شرک کیا ہے فرمایا دین میں 

ایک بات اپنی طرف سے پیدا کرئے اور اس پر لوگوں سے دوستی اور دشمنی کر ئے ۔ جیسے صدیق 

 وق اور ذی النور رین وغیرہ وغیرہ وفار

کتاب التوحید میں جناب امیرالمومنین جناب امیر المومنین سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت مجھے 

 سب سے پیاری ہے 

 ( ۵۰()۵۱)سورة النسا 

 

ِمنُوَن بِالأِجبأِت َوالطَّ  اُغوِت َویَقُولُوَن لِلَِّذیَن َکفَُروا ہَُؤالَِء أَہأَدی ِمنأ الَِّذیَن أَلَمأ تََر إِلَی الَِّذیَن أُوتُوا نَِصیبًا ِمنأ الأِکتَاِب یُؤأ

لَئَِک الَِّذیَن لََعنَہُمأ ہللاُ َوَمنأ یَلأَعنأ ہللاُ فَلَنأ تَِجَد لَہُ نَِصیًرا( ۵۱)آَمنُوا َسبِیاًل   أُوأ

لعنت کی ہے اور جس پر ترجمہ ۔اور جو جبت اور طاغوت پر ایمان التے ہیں وہی تو ہیں جن پر ہللا نے 

 ہللا لعنت کرئے گا تم اس کا ہر گز کسی کو مدد گار نہ پاؤگے ۔

تفسیر قمی میں وارد ہے کہ یہ آیت ان الوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ۔جہنوں نے آل محمد کا حق غضب 

 کیا اور انکی منزلت کا حسدکیا ہے ۔

 ( ۵۴()۵۵)سورة النسا ء 

لِیِہمأ نَاًرا ُکلََّما ( ۵۵)َوِمنأہُمأ َمنأ َصدَّ َعنأہُ َوَکفَی بَِجہَنََّم َسِعیًرا  فَِمنأہُمأ َمنأ آَمَن بِہِ   َف نُصأ إِنَّ الَِّذیَن َکفَُروا بِآیَاتِنَا َسوأ

لأنَاہُمأ ُجلُوًدا َغیأَرہَا لِیَُذوقُوا الأَعَذاَب إِنَّ ہللاَ َکاَن َعِزیًزا َحِکیًما   نَِضَجتأ ُجلُوُدہُمأ بَدَّ

میں سے کچھ لوگ تو اس پر ایمان الئے اور کچھ اس سے رک گئے۔ان رکنے ( عام آدمیوںٌ )پھر : ترجمہ

والوں کے لئے پھڑکتی ہوئی آگ کا فی ہے با تحقیق جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔عنقریب ہم ان 

  ہے کو آتش جہنم میں بھیجیں گے جب ان کی جلدیں جل جائیں گی بیشک خدازبردست حکمت واال

 بایتنا ۔ تفسیر قمی میں ہے کہ آیات سے مراد جناب امیرالمومنین اور آئمہ معصومین علیہ السالم ہیں 

تفسیرمجمع البیان میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم اور امام جعفر صادق علیہ السالم کئی روایتوں میں  

رؤ کیونکہ یہ تو ایک ایسی شے ہے یہ بھی ہے کہ کسی شخص کی لمبی چوڑی نماز کی طرف خیال نہ ک

جسکا وہ عادی ہو گیا ہے اور اگر وہ اسے چھوڑے دے تو اسکی وحشت پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ دیکھوکہ وہ 

 بات کا کہاں تک سچا ہے اور ادائے امانت میں کیا ہے

 (۶۴، ۶۳)سورة النساء

ِن ہللاِ وَ  َسلأنَا ِمنأ َرُسوٍل إاِلَّ لِیُطَاَع بِإِذأ ُسوُل َوَما أَرأ فََر لَہُمأ الرَّ تَغأ فَُروا ہللاَ َواسأ تَغأ لَوأ أَنَّہُمأ إِذأ ظَلَُموا أَنفَُسہُمأ َجائُوَک فَاسأ

ابًا َرِحیًما  ُموَک فِیَما َشَجَر بَیأنَہُمأ ثُمَّ الَیَِجُدوا فِی أَنفُِسِہمأ حَ ( ۶۴)لََوَجُدوا ہللاَ تَوَّ ِمنُوَن َحتَّی یَُحکِّ َرًجا فاَلََوَربَِّک الَیُؤأ

لِیًما ا قََضیأَت َویَُسلُِّموا تَسأ  ِممَّ
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آجاتے اور ہللا ( یاعلی )اور اگریہ لوگ اس وقت جبکہ اپنوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ۔تمہارے پاس :ترجمہ

سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو یہ ضرور ہللا کو توبہ قبول 

مومن نہ ( کبھی )پاتے ایسا نہیں ہے تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کرنے واال اور رحم کرنے واال 

ہونگے جب تک ان جھگڑ وں میں جو ان کے مابین پڑے ہیں تم کو حاکم نہ بنا لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ 

کر دو اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس کو اس طرح تسلیم کر لیں جیسا کہ تسلیم کر نے کا 

 حق ہے 

 (۱۱۳)سورة النسا ء 

الٍَح بَیأَن النَّاس۔۔۔  ۔۔۔اَوأ إِصأ

 کافی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ کالم تین قسم کا ہوتا ہے 

 اصالح بین الناس ۔( ۳)کذب ( ۲)صدق ( ۱)

اور اصالح بین الناس کی تفسیر یہ فرمائی کہ کس شخص سے تم کوئی بات سنو جس سے دوسروں کی 

ی ہو تو پھر جب تم اس سے ملو تو یہ کہوکہ میں فالں شخص سے تیری نیکی سنی یعنی جو برائی ٹپکت

 بدی تم نے سنی ہو ۔ اس کے خالف بیان کرو تاکہ دونوں میں فساد نہ رہے بلکہ اصالح ہوجائے 

لڑالی میں دشمن کو ( ۱)الخصال میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جھوٹ تین امر میں مباح ہے ۔

 تیرے لوگوں کے درمیان اصالح کرانا ( ۳)دوسرے زوجہ سے وعدہ کرنا ( ۲)دینا  دھوکا

 ( ۱۱۴)سورةالنساء 

ِمنِیَن نَُولِِّہ َما تَ  ِد َما تَبَیََّن لَہُ الأہَُدی َویَتَّبِعأ َغیأَر َسبِیِل الأُمؤأ ُسوَل ِمنأ بَعأ ََّم َوَسائَتأ َوَمنأ یَُشاقِقأ الرَّ لِِہ َجہَن َولَّی َونُصأ

 ِصیًرا مَ 

 اور جوشخص بعد اس کے حق اس کیلئے کھل جائے رسول خدا کی مخالفت اختیار کرئے گا : ترجمہ

 اور مومنوں کے راستے کے سوا اور کوئی راہ اختیار کر ے گا ۔ہم بھی اسے اسی راہ پر چالئے گے 

 اور اسے جہنم میں داخل کرئے گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے 

 ( ۱۲۲)سورة النساء 

َز بِِہ َوالَیَِجدأ لَہُ ِمنأ ُدوِن ہللاِ َولِی ًا َوالَنَِصیًرا مَ  َملأ ُسوئًا یُجأ  نأ یَعأ

 ترجمہ ۔جو بھی بدی کر ے گا اس کی جزا پائے گا ۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو 

یہ آیت کس قدر سخت ہے جناب رسالت مآب نے فرمایا کیا  اصحاب رسول میں سے کسی نے کہا کہ

تمہاری جانوپر اور اوالد پر ۔مال پر کچھ بالئیں وارد نہیں ہوتی انہوں نے عرض کیا ضرور ضرور 
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فرمایابس ان کے سبب سے خدا وند تعالی حنات تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا اور سیات مٹاتا 

 جائیگا 

ت سے منقول ہے کہ جب خدا کو کسی بندے کا اکرام ،،منظور ہوتا ہے اور اسکے کافی میں انہی حضر

ذمے کوئی گناہ بھی ہوتا ہے تو خدا وند تعالی اس کو کس مرض میں مبتال کرتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو کس 

امات حاجت میں مبتال ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں کیا تو اسکی موت اس پر سخت کر دیتا ہے تاکہ گناہ کی مک

 ہو جائے 

 سورة النسا ء 

 ثواب الدنیا واالخرة

کافی اور الخصال میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ان حضرات کے بواسطہ اپنے 

آباؤ اجدا د جناب امیرالمومنین سے روایت کی ہے کہ قدیم زمانے کے حکما وفقہا جب ایک دوسرے کو 

 کھتے تھے ان کے سا تھ چوتھی بات نہیں لکھتے تھے وہ تین باتیں یہ ہیں کچھ لکھتے تھے تو تین باتیں ل

 جس کو صرف آخرت کی فکر ہو گی خدا وند تعالی اس کو دنیا کی فکر سے کفایت فر مائے گا ( ۱)

 جو شخص اپنے باطن کی اصالح کرئے گا خدا وند تعالی اس کے ظاہر کی اصالح فرمائے گا ۔(۲)

ے خدا کے حقوق کی اصالح کرئے گا بندوں کے حقوق جو اس کے ذمہ ہو ں جو شخص اپنے ذمہ ک( ۳)

 گے خدا ان کی اصالح خود فرمائے گا ،

الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا ان کی طلبگار 

طلبگا رہیں موت ان کے پیچھے  ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ خود طلبگار دنیا ہیں پس جو دنیا کے

پڑی ہے جب تک کہ ان کو دنیا سے نہ نکال دے اور اور جو طلبگار آخرت ہیں خود دنیا ان کی طلبگار 

 رہے گی جب تک ان کا رزق ختم نہ ہو جائے 

امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ اسالم کی بنیاد کن کن چیزوں پر قائم ہے جب  

کر لیا جائے تو معاملہ ایسا صاف ہو جائے کہ اسکے بعد جن چیزوں کو نہ جانتے ہیں تو ان  انکو حاصل

 کو جاننا کچھ ضررنہ پہنچا سکے آپ نے فرمایا 

 ا س بات کی شہادت کے سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے ( ۱)

 اور یہ کہ محمدصلی ہللا علیہ والہ وسلم اس کے رسول ہیں ( ۲)

 خدا کے پاس سے الئے ہیں اس کا اقرار کرنا پھر جو کچھ ( ۳)

 اور مال میں سے زکوة واجب نکالنا ( ۴)
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اوراس کی والیت کا قبول کرنا جس کے بار ے میں ہللا نے حکم دیا یعنی والیت آل محمد کاقبول کرنا ( ۵)

تا ہو گا اس لئے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہنچا ن

 وہ کفر کی موت مرئے گا 

 (۱۳۷، ۱۳۶) سورةالنساء

فَِر لَہُ  َداُدوا ُکفأًرا لَمأ یَُکنأ ہللاُ لِیَغأ بَشِّرأ ( ۱۳۷)مأ َوالَلِیَہأِدیَہُمأ َسبِیاًل إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا ثُمَّ ازأ

 َعَذابًا أَلِیًما الأُمنَافِقِیَن بِأَنَّ لَہُمأ 

اور پھر انکار میں اپنے بڑھ گے خدا کا کام یہ ( منکر ہوگے )ترجمہ ۔پھر ایمان الئے پھر کافر ہو گئے 

 نہیں کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ ان کو راہ راست دکھالئے 

و کہ ان کے ان منافقوں کو جو مومنوں کو چھوڑکر کافروں کو اپنا یار بناتے ہیں یہ انکو خوشخبری سنا د

 لئے دردناک عذاب مہیا ہے 

 ( ۱۳۹)سورة النساء 

ََّم َجِمیًعا   إِنَّ ہللاَ َجاِمُع الأُمنَافِقِیَن َوالأَکافِِریَن فِی َجہَن

 ترجمہ ۔بے شک خدا کل منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرئے گا ۔

ئی جو لوگ رسول خدا پر زبانی ایمان تفسیر قمی میں وارد ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو

الئے دل سے نہیں پھر اس وقت کافر ہوگے ء جس وقت خود انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ امیر خالفت 

اہلبیت رسول خدا میں ہر گز نہ جانے دیں گے پھر جب یہ آیت والیت نازل ہوئی تو جناب رسول خدا نے 

ن لیا مگر جب رسول خدا کاوصال ہوگیا تو وہ کافر جناب امیرالمومنین کے بارے میں ان سے عہدوپیما

 ہوگے اور کفر میں پڑھ گئے۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ان میں سے وہ دونوں ہیں  

یعنی ابو عبیدہ ابن الجراح اور سالم موال کے خذیفہ اور ثالث اور )اور ان کا تیسرا اور چوتھا یار 

 لرحمان اور طلحہ یہ سب ساتھ ساتھ تھے عبدا

تفسیر عیاشی اور تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہ آیت فالں 

کے بارے میں نازل ہوئی ابتدئے اسالم میں جب وہ رسول خدا پر ایمان الئے تو اس کو (۳)فالں(۲)فالں(۱)

 بتالئی گئی اور جناب رسول خدا نے فرمایا ۔ خدا نے فرمایا آمنوپھر جب والیت انہیں

 من کنت موال فھذا علی موال 

تو اس وقت ان کے دلوں نے ان کے دلوں نے انکار کیا اسے خدا نے فرمایا ثم کفو پھر جب آنحضرت نے 

فرمایا کہ علی میرا جانشین اور امیرالمومنین تسلیم کرنے کی بیعت کرؤ تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل 

 اوربیعت کی اس وقت خدا نے فرمایا ۔کی 
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 ثم آمنو ۔

پھر جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو وہ اس بیعت پر قائم نہ رہے اس وقت خدا نے فرمایا ثم کفرو بلکہ ان 

لوگوں نے جو بحکم رسول خدا جناب امیر المومنین علیہ السالم کی معیت کر چکے تھے خود اپنے لئے 

م ازدادو کفرا جسکا مطلب یہ ہے کہ ایمان کوئی جزوتو کہاں باقی رہتا کفر بیعت کی اسکوخدا نے فرمایا ث

 بھی معمول سے کہیں زیادہ بڑھ گیا چار یار ۔ابوبکر ۔عمر ۔ابو عیدہ ابن الجراح ۔سالم ۔موالئے حذیقہ تھے ۔

 (۱۴۴سے ۱۴۳) سورةالنسا ء

 یا ایھا الذین ۔۔۔۔ ولن تجد لھم نصیراً 

ھوڑ کر کافروں کو یار نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کی کھلی حجت اپنے اے ایمان والوں مومنوں کوچ

اوپر قائم کر لو یقینا منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہونگے اور تم ان کو کوئی مدد گار نہ پاؤ 

 گے 

 (۱)سورة مائدہ 

فُوا بِالأُعقُوِد ۔۔۔  یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا أَوأ

 نے والوعہد پورے کرو ۔اے ایمان ال:ترجمہ

تفسیر قمی میں جناب امام محمد تقی علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسالتماب نے اپنے اصحاب سے 

موقعو ں پر جناب علی مرتضی علیہ السالم کی خالفت کا عہد لیا ۔اور اس کے بعد خدا نے یہ ( ۱۰)دس 

ان عہد کو پورا کرو جو علی مرتضی علیہ  آیت نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے اے ایمان النے والوں

 السالم کے بارے میں تم سے لئے گئے تھے 

 (۲)سورة مائدہ ۔

َی َوالَالأقاَلَئَِد َوالَآمِّ   اًل ِمنأ  یَن الأبَیأَت الأَحَراَم یَبأتَُغونَ یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا الَتُِحلُّوا َشَعائَِر ہللاِ َوالَالشَّہأَر الأَحَراَم َوالَالأہَدأ فَضأ

َوانًا   َربِِّہمأ َوِرضأ

اے ایمان النے والوں خدا کی نشاینوں کی بے تو قیری نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی ۔اور :ترجمہ

نہ پٹہ دار قربانی کہ اور نہ اتنا لوگوں کی جو اپنے ر ب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار 

 محترم مکان کوجاتے ہیں ۔

 ( ۳)سورة مائدہ

َملأُت لَُکمأ ِدینَُکمأ َوأَتأ  َم أَکأ نِی الأیَوأ َشوأ ہُمأ َواخأ َشوأ َم یَئَِس الَِّذیَن َکفَُروا ِمنأ ِدینُِکمأ فاَلَتَخأ َمتِی َوَرِضیُت الأیَوأ ُت َعلَیأُکمأ نِعأ َممأ

الََم ِدینًا  سأ ِ  لَُکمأ اْلأ
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ہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو آج میں آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہوگئے پس تم ان سے ن:ترجمہ

نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پرپوری کر دی اور دین اسالم کو تمہارے لئے 

 پسند کیا۔

 ( ۵)سورة المائد

ِسلُوا ُوُجوہَُکمأ َوأَیأِدیَُکمأ إِلَی الَِة فَاغأ تُمأ إِلَی الصَّ ُجلَُکمأ إِلَی  یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا قُمأ َسُحوا بُِرئُوِسُکمأ َوأَرأ الأَمَرافِِق َوامأ

َضی أَوأ َعلَی َسفٍَر أَوأ َجاَء أََحٌد ِمنأُکمأ ِمنأ  بَیأِن َوإِنأ ُکنأتُمأ ُجنُبًا فَاطَّہَُّروا َوإِنأ ُکنأتُمأ َمرأ تُمأ النَِّساَء فَلَمأ  الأَکعأ الأَغائِِط أَوأ الََمسأ

َعَل َعلَیأُکمأ ِمنأ َحَرٍج َولَ تَِجُدوا َماًء فَتَیَمَّ  َسُحوا بُِوُجوِہُکمأ َوأَیأِدیُکمأ ِمنأہُ َما یُِریُد ہللاُ لِیَجأ ِکنأ یُِریُد ُموا َصِعیًدا طَیِّبًا فَامأ

ُکُروَن  َمتَہُ َعلَیأُکمأ لََعلَُّکمأ تَشأ  لِیُطَہَِّرُکمأ َولِیُتِمَّ نِعأ

ے آمادہ ہوتو اپنے منہ کو دھوڈالو اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمت ترجمہ ۔اے ایمان النے والوجب تم نماز کے لئ

 اور اپنے سر کے بعض حصہ کا اور ٹخنوں تک پاؤں مسح کرلو ۔

اور اگر تم جنب میں ہو تو غسل کر ڈالو۔اور اگر تم مر یض جو یا سفر میں ہوں یاتم میں سے کوئی بیت 

ہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو ۔اور اس سے الخالء سے آئے تا عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر پانی ن

اپنے منہ اور ہاتھ کا اور ٹخنوں تک پاؤں کامسح کر لو ہللا یہ نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی تنگی کرئے 

 بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرئے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرئے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ 

 ( ۱۴)سورة المائدہ 

 ۔۔۔قَدأ َجائَُکمأ ِمنأ ہللاِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِیٌن 

بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آگئی ہے جس کے ذریعہ سے خدا :ترجمہ

ان لوگوں کو جو اسکی خوشنودی کے خواستگار ہیں سالمتی کی راہیں دکھالدیتا اور انکو تاریکی کفر 

 التا اور ان کو صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔  سے اپنے حکم سے نور کی طرف نکال

 ( ۳۶)سورة المائدہ 

 ۔۔۔ َوَما ہُمأ بَِخاِرِجیَن ِمنأہَا ۔۔۔

ان کا  وہ ارادہ کرینگے کہ آگ سے نکل جائیں حاالنکہ وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور : ترجمہ

 عذاب پائیدار ہو گا۔

سالم اورجناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے تفسیر عیاشی میں جناب اما م محمد باقر علیہ ال 

 منقول ہے کہ یہ لوگ جو جہنم سے نکل نہ سکیں گے یہ دشمنان علی ابن ابی طالب علیہ السالم ہونگے 

 ( ۴۱)سورة المائدہ 

ِت   حأ الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِلأَکِذِب أَکَّ  (حرام کے بڑے کھانے والے )َسمَّ

 ہ وہ برکت سے محروم ہے مال کوسخت اس لئے کہا جاتا ہے ک
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کافی میں امام جعفر صادق علیہ السال م سے منقول ہے کہ سخت کے معنی جب دریافت کئے گئے 

یعنی )توحضرت نے فرمایا کہ وہ رشوت ہے جو معامالت کے فیصلہ کرنے میں لی جائے ۔اور کا ہیں 

 کی نہیں یہ سب سخت ہیں۔ ( نجومی ورمال وغیر ہ 

 (۵۰)سورةمائدہ 

ٍض َوَمنأ یَتََولَّہُ یَاأَ   لِیَاُء بَعأ ُضہُمأ أَوأ لِیَاَء بَعأ  مأ ِمنأُکمأ فَإِنَّہُ ِمنأہُمأ ۔۔۔یُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا الَتَتَِّخُذوا الأیَہُوَد َوالنََّصاَری أَوأ

اے ایمان النے والو یہود اور نصار کو دوست نہ بناؤ ان میں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں ۔اور :ترجمہ

 تم میں سے ان کودوست بنائے گا تو وہ انہیں میں سے ہو جائے گا ۔جو 

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو شخص آل محمد سے  

دوستی رکھے اور جیسی بزرگی اور قرابت انکو جناب رسول خدا سے حاصل ہے ویسے ہی یہ ان کو کل 

 تو آل محمد کے نزدیک وہ شخص عزیز آل محمد کے ہو جائے گا ۔آدمیوں سے بزرگ ومقدم سمجھے 

اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس کا شمار سادات آل رسول میں ہو جائے گا ۔بلکہ بوجہ ان کا اتباع کرنے اور 

ان سے توال رکھنے کے انہی میں سے سمجھا جائے گا اور یہ بات خدا کے اس فیصلے سے ثابت ہے 

 سے ان سے محبت رکھے گا وہ انہیں میں سے محسوب ہوگا ۔ جو تم میں)۔ومن یتولھم 

 (۵۳)سورة المائدہ 

ٍم یُِحبُّہُمأ َویُِحبُّونَہُ  َف یَأأتِی ہللاُ بِقَوأ تَدَّ ِمنأُکمأ َعنأ ِدینِِہ فََسوأ ٍة َعلَی  یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا َمنأ یَرأ ِمنِیَن أَِعزَّ أَِذلٍَّة َعلَی الأُمؤأ

َمةَ الَئٍِم  الأَکافِِرینَ   یَُجاِہُدوَن فِی َسبِیِل ہللاِ َوالَیََخافُوَن لَوأ

ترجمہ ۔اے ایمان النے والو جوتم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا ۔اور کسی مالمت کرنے والے کی 

 مالمت سے نہیں ڈرتے ۔

 تفسیر قمی میں وارد ہے کہ یہ جناب رسول خدا کے اصحاب سے خطاب ہے جنہوں نے آل محمد 

 کے حق کو غصب کر لیا اور دین خدا سے پھر گئے 

تفسیر مجمع البیان میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جن لوگوں کے اوصاف اس آیت 

 میں بیان کئے گئے ہیں وہ جناب امیر المومنین اور ان کے اصحاب ہیں 

حق میں وہ کچھ کہنے لگیں گے جو یاعلی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تمہارے 

نصاری حضرت عیسی ابن مریم کے بار ے میں کہنے لگے تو آج میں تمہاری کچھ فضیلتیں بیان کرتا جن 

کا نیتجہ یہ ہوتا کہ جس طرف سے تم گزرتے لوگ تمہارے قدم کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں 

کرتے یہ خطاب رسول خدا نے فتح ( عالج )عا لجہ میں بطور سرما لگاتے اور اپنے بیمار وں کا اس سے م

 خیبر کے موقع پر کیا۔ 
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 ( ۵۴)سورة المائدہ 

َکاةَ َوہُمأ َراکِ  تُوَن الزَّ الَةَ َویُؤأ  ُعوَن إِنََّما َولِیُُّکمأ ہللاُ َوَرُسولُہُ َوالَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن یُقِیُموَن الصَّ

سالم سے آیت انما ولیکم ہللا کی تفسیر میں وارد ہے کہ یہودیوں کو المجاس میں جناب امام محمدباقر علیہ ال

ایک گروہ داخل زمرہ اسالم ہوا جن میں عبدہللا ابن سالم اسوابن شعلبہ ابن امین اور ابن موریا شامل تھے 

ایک موقع پر یہ لوگ جناب رسول خداکی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یانبی ہللا حضرت 

ابن لون کو اپنا وصی مقرر کیا تھا آپ کا وصی اور ہمارا ولی بعدآپ کے کون ہے اسی وقت موسی یو شع 

 یہ آیت نازل ہوئی ۔

جناب رسول خدا نے فرمایا اٹھو چلو ۔چنانچہ سب اٹھ کر مسجد میں آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائل 

ے کوئی چیز دی ہے اس نے مسجد سے نکلتا ہے آنحضرت نے سائل سے دریافت کیا کہ تجھ کو کسی ن

عرض کی جی ہاں یہ انگوٹھی دی ہے فرمایا یہ تجھے کس نے دی ہے اس نے عرض کی اس شخص نے 

 دی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے فرمایا تجھے کس حالت میں دی عرض کیا جس وقت وہ رکوع میں تھا ۔

ں نے بھی تکبیر کہی ۔پھر یہ سن کر جناب رسول خدا نے تکبیر فرمائی اور جو لوگ مسجد میں تھے انہو

آنحضرت نے فرمایا علی ابن ابی طالب میرے بعد تمہارا ولی ہے انہوں نے عرض کی ہم خدا کی ربوبیت 

سے ۔اسالم کے دین ہونے سے محمد کی نبوت سے اور علی ابن ابی طالب کی والیت سے راضی ہیں اور 

 اس کے بعد خدا نے یہ آیت نازل کی 

ہ المائد ہ   (۵۵)سورأ

َب ہللاِ ہُمأ الأَغالِبُوَن وَ    َمنأ یَتََولَّ ہللاَ َوَرُسولَہُ َوالَِّذیَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحزأ

اور جو ہللا کو اور ہللا کے رسول کو دوست رکھے وہ گروہ خدا میں داخل ہے اور گروہ خدا ہمیشہ :ترجمہ

 غالب رہیں گے۔ 

( ۴۰)ے کہ وہ کہتا ہے کہ وہللا میں نے تفسیر صافی میں روایت ہے کہ خود عمر ابن خطاب س مروی ہ

انگوٹھیاں حالت رکوع میں تصدق کی کہ میرے بارے میں میں نے بھی ویسی ہی کچھ آیت نازل ہو جائے 

جیسا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی مگر کچھ نہ آیا اگر آیا تو ۔فال صدق وال صلی ولکن 

کی ۔نہ حکم خدا مانا ۔نہ علی المر تضی کی والئیت تسلیم کی  کذب وتولی نہ وقول رسول خدا کی تصدیق

بلکہ مخا لفت کرکے اپنے لئے والیت چاہی تو انکی نماز ہی نماز کیوں ہوتی بلکہ صریح تکذیب اور احکام 

 سے روگردانی ہے 

 (۶۶)سورة المائدہ 

ُسوُل بَلِّغأ َما أُنِزَل إِلَیأَک ِمنأ َربَِّک َوإِ   ِصُمَک ِمنأ النَّاِس إِنَّ ہللاَ الَیَہأِدی یَاأَیُّہَا الرَّ َت ِرَسالَتَہُ َوہللاُ یَعأ نأ لَمأ تَفأَعلأ فََما بَلَّغأ

َم الأَکافِِریَن   الأقَوأ
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کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے ( علی )اے رسول جو کچھ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے 

الت ہی نہیں پہنچائی۔اور ہللا آدمیوں کے شر سے تم کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رس

 محفوظ رکھے گا بیشک ہللا منکر لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا ۔

 ( ۷۱)سورة المائد ہ

َم ہللاُ َعلَیأِہ الأَجنَّةَ َوَمأأَواہُ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمیَن ِمنأ أَنَصارٍ  ِرکأ بِاہللِ فَقَدأ َحرَّ   إِنَّہُ َمنأ یُشأ

بیشک جو ہللا کے ساتھ کسی کو شریک کرئے گا اس پر ہللا نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا :ترجمہ

 ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کاکوئی مدد گار نہ ہو گا ۔ 

 (۱۰۰)سورة المائدہ

 یایھاالذین آمنوا ۔۔۔۔۔عفا ہللا عنہا وہللا غفور رحیم 

وال نہ کرو جو اگر تمہارے لئے کھول کر بیان کر دی اے ایمان النے والوا ن چیزوں کی نسبت س:ترجمہ

جائے تو تم کو بری لگیں اور اگر قرآن نازل ہوتے وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے وہ تمہارے لئے 

 ظاہر کر دی جائیں گی ہللا نے ان سے درگزر فرمائی ہے اور ہللا بڑابخشنے واال ہے۔ 

السالم سے منقول ہے کہ صفیہ بنت عبدالمطلب کا ایک تفسیر قمی میں جناب اما م محمد باقرعلیہ  

لڑکا مر گیا ۔وہ آئیں اور راستہ میں عمر ابن خطاب نے ان کو کہا کہ تم اپنے بندے چھپالو اس لئے کہ 

( پسرزن زانیہ )رسول اسلئے کہ رسول ہللا کی قرابت تم کو کچھ فائدہ نہ دے گی اس نے فرمایا کہ اے 

ڈالی پھر جناب رسول خداکی خدمت میں گئیں اور آنحضرت ے یہ واقعہ بیان تونے میرے بندے پر نظر 

کیا اور روئیں جناب رسالتمآب اسی وقت باہر تشریف الئے اور نماز باجماعت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا 

 کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ میری قرابت بھی نفع نہ پہنچائے گی ۔میں جس

وقت مقام محمود پر کھڑ ا ہو نگا تو اپنے تو اپنے غیر وں کو بھی شفاعت کر سکو ں گا اور آج جس کا جی 

چاہیے مجھ سے دریافت کرئے کہ اسکا باپ کون ہے میں بتال سکتا ہوں ۔اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو 

تو جسکو اپنے باپ کہتا ہے وہ  کر یہ دریافت کیا کہ یارسول ہللا میراباپ کون ہے یا رسول ہللا نے فرمایا یہ

تیرا باپ نہیں ہے فالں ابن فالں تیرا باپ ہے اس پر ایک دوسرے شخص نے کھڑ ے ہو کر عرض کی کہ 

میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ وہی ہے جس کو تو اپناباپ کہتا ہے پھر جناب رسول خدا نے فرمایا وہ 

اس پر عمر ابن خطاب نے کھڑے ہو کر یہ عرض کی  اپنے باپ کا حال مجھ سے کیوں دریافت نہیں کرتا

کہ رسول میں غضب خدا اورغضب رسول سے پناہ مانگتا ہوں میرا قصور معاف فرمادیجیے اس پر یہ 

 آیت نازل ہوئی۔

 (۱۵)سورة انعام 

ُز الأُمبِیُن   َمئٍِذ فَقَدأ َرِحَمہُ َوَذلَِک الأفَوأ َرفأ َعنأہُ یَوأ  َمنأ یُصأ

 ن عذاب ٹل جائے ۔اس پر خدا کی رحمت یقینی ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے جس سے اس د:ترجمہ
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فقد رحمہ تفسیر مجمع البیان مین جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ اسی کی قسم جس کے قبضہ  

قدرت میں میری جان ہے آدمیوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو اپنے عمل کے ذریعہ داخل جنت ہو جائے 

یارسول ہللا ۔کیا آپ بھی نہیں فرمایا ہاں میں بھی ۔یہ اور بات ہے کہ خدا کافضل اور  لوگوں نے عرض کی

 اس کی رحمت میرے شامل حال ہے 

 (۳۷)سورة االنعام 

 بل یدلم ۔۔۔۔۔۔وانہم لکاذبون 

بلکہ اب جو کچھ وہ پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور گر وہ واپس بھی کئے :ترجمہ

جس چیز سے انکو باز رکھا گیا تھا وہ اس کو پھر کرتے وہ یقینا جھوٹے ہیں تفسیربرھان میں  جاتے تو

جناب جابر ابن عبدہللا انصاری سے منقول ہے کہ میں نے جناب امیرالمومنین علیہ السالم کو کوفہ کے باہر 

گے اور آواز دیکھا اور حضرت کے پیچھے ہو لیا مقام یہود تک جاکر حضرت اسکے وسط میں کھڑے ہو

دی اے یہودیوں اے یہودیوں قبروں سے آواز آنے لگی لبیک لبیک ہم حاضر ہیں حضرت نے دریافت کیا 

کہ تم عذابکو کیسا پاتے ہو انہوں نے عرض کیکہ آپ کی نافرمانی کا عذاب ایسا ہے جیسا کہ حضرت ہارو 

وہ اور ہم ایک ہی عذاب میں  ن کی نافرمانی کاتھا اور جولوگ آپکی نافرمانی کرئینگے قیامت کے دن

ہونگے ۔حضرت نے ایک ایسی چیخ ماری کہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور میں غش کھا کر 

گر پڑا جب مجھے افاقہ ہوا تو میں دیکھا کہ جناب امیرالمومنین علیہ السالم سرخ یاقوت کے تخت پر 

رسرخ ذرد ہے پہنئے ہوئے ہیں اور حضرت کا بیٹھے ہیں اوران کے سرپر جواہرات کا تاج رکھا ہے او

چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہے ۔میں نے عرض کی کہ اے سید وسردار یہ تو بڑی سلطنت ہے 

فرمایا کہ ہاں جابر ہماری سلطنت سلیمان ابن دواؤ کی سلطنت سے بڑی ہے اور ہمارا غلبہ سب سے بڑھ 

میں داخل ہوگے اور میں حضرت کے پیچھے  ہو اہے پھر حضرت وہاں سے واپس آئے اور ہم کوفہ

پیچھے مسجد میں پہنچا تو حضرت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے ۔قسم بخدا میں 

 نہ مانوں گا ۔خدا کی قسم میں ایسا نہ کرو نگا وہللا ایسا ہر گز نہ ہو گا ۔

سے باتیں کرتے ہیں اور یہ ارشاد کس  جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے میرے موال یہ آپ کس

سے ہو رہا ہے میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ۔ فرمایا اے جابر برھوت اس وقت مجھے دکھالیا گیا ہے 

میں دیکھ رہا ہوں کہ شخین اور ان کے لشکر بر ھوت کے تابوت میں مقید ہیں اور عذاب نار ہے اور ان 

ابوالحسن اے امیرالمومنین ہم کو دنیا میں واپس بالئیے ہم آپ  نے مجھے چیخ کر کہا اے( اول ودوئم)دونوں

کی فضلیت اور والئیت کااقرار کرئینگے اور میں نے وہ الفاظ کہے پھر حضرت نے یہ آیت تالوت فرمائی 

ااور پھر فرمایا کہ اے جابر جو شخص وصی اور نبی کی مخالفت کرئے گا وہ قیامت کے دن اندھا محسور 

 میدان حشر میں اوندھے منہ پھر ایا جائے گا کیاجائیگا اور 

 (۴۴، ۴۳)سورة االنعام 

نَاہُ   ٍء َحتَّی إَِذا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخذأ نَا َعلَیأِہمأ أَبأَواَب ُکلِّ َشیأ ُروا بِِہ فَتَحأ ا نَُسوا َما ُذکِّ تَةً فَإَِذا ہُمأ ُمبألُِسوَن فَلَمَّ ( ۴۴)مأ بَغأ

ِ َربِّ الأَعالَِمیَن فَقُِطَع َدابُِر الأقَوأ  ُد ہلِلَّ  ِم الَِّذیَن ظَلَُموا َوالأَحمأ

اور پھر جب وہ اس کی نصیحت کو بھول گے جو ان کوکی گئی تھی تو ہم نے بھی ان پر ہر چیز :ترجمہ

کے دروازے کھول دیے یہاں تک کے جب وہ ان چیزوں سے خوش ہوئے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم 
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ر کیا کہ وہ مایوس ہو کر رہے گے پس ظالم لوگوں کی نسل قطع کردی گئی اور نے ان کو یکایک گرفتا

 سب تعریف ہللا کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کاپالنے واال ہے ۔

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے روایت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس  

ڑدیا حاالنکہ ان کو اس کی بابت حکم دیا گیا تھا تب ہم وقت اپنوں نے والیت جناب امیر المومنین کو چھو

نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی دولت دنیا اور سامان دنیا کے تفسیر عیاشی میں جناب امام 

علی نقی علیہ السالم سے منقول ہے کہ قنبر غالم جناب امیرالمومنین حجاج ابن یوسف کے پاس الئے گئے 

 و علی  تو اس نے کہا کہ ت

ابن ابی طالب کاکیا کام تھا ۔انہوں نے فرمایا کہ میں ان حضرت کے لیے وضوکا پانی رکھا کرتا تھا حجاج 

نے پوچھا وضوسے فارغ ہو کر وہ کیا کرتے تھے حضرت قنبر نے فرمایا کہ وہ حضرت یہ آیت تالوت 

 فرمایا کرتے تھے 

نَا۔۔۔  ُروا بِِہ فَتَحأ ا نَُسوا َما ُذکِّ  فَلَمَّ

حضرت قنبر نے فرمایا بیشک ۔حجاج ․حجاج نے کہا کہ اسکی تاویل وہ ہمارے برخالف کرتے ہو نگے 

نے کہا کہ اگر میں تیری گردن ماروں تو تو کیا کرے گا حضرت قنبر نے فرمایا کہ میں سعادت ابدی 

 متہ ہللا علیہ حاصل کرونگا اور تو شقارت دائمی ۔چنانچہ اس معلون نے حکم دیا اور وہ شہید دئے گئے رح

تفسیر برھان میں منقول ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے کسی نے دریافت کیا کہ  

آدمیوں میں سب سے زیادہ پر ہیزگار کون ہے فرمایا وہ شخص جو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے 

ے کہ جو شخص شبہ حرام بچتا ہے اور جن چیز پر حرام ہونے کا شبہ ہو ان سے بھی گریز کرتا ہوا س لئ

سے نہ بچے گا وہ اسی طرح حرام میں مبتال ہو جائے گا ۔کہ اسکو خبر بھی نہ ہو گئی جب کوئی بدی 

اسکے سامنے آئے گی تو وہ اسے کرنے سے انکار نہ کریگا اور رفتہ رفتہ بدی اس پر اس قدر غالب 

ب وہ خداکی نافرمانی کو اچھا آجائے گی اور وہ خداکی نافرمانی کو اچھا سمجھنے لگے گا ۔اور ج

سمجھنے لگے گا تو گویا کھلم کھال خدا سے عداوت کا اظہا کیا اور جس شخض نے ظالموں کی بقا چاہی 

اسنے خداکی نافرمانی کو دوست رکھا حاالنکہ پروردرگار عالم ظالمو ں کو ہالک کردینے کے سبب خود 

 وت فرمائی۔اپنی تعریف فرماتا ہے اسکے بعد حضرت نے یہی آیت تال

تفسیر مجمع البیان میں جناب امیرالمومنین سے منقول ہے کہ اے ابن آدم جب تو یہ چاہے کہ پروردگار کی 

طرف سے تجھ پر متواتر نعمتوں کی بوچھاڑ ہے تو اس وقت خاص طور پر ڈر مبادہ تجھ کو مہلت دی 

 جاتی ہو اور غفلت میں ڈال کر تجھ کو ایک سخت سزا دینا منظو ر ہو ۔

 (۸۱)۔سورةاالانعام 

ُن َوہُمأ ُمہأتَُدونَ  َمأ لَئَِک لَہُمأ اْلأ  الَِّذیَن آَمنُوا َولَمأ یَلأبُِسوا إِیَمانَہُمأ بِظُلأٍم أُوأ

جوایمان الئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں مالیا امن واطمینان انہی کے لئے ہے اور :ترجمہ

 وہی ہدایت یافتہ ہیں ۔
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بیان میں ابن سعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ۔تو لوگو کو بہت گراں تفسیرمجمع ال 

گزری انہوں نے عرض کی یا رسول ہللا ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا فرمایا یہ 

مطلب نہیں جو تم سمجھتے ہو بلکہ اسکا مطلب ہے دہ شرک ،کیا تم نے بیشک شرک بہت بڑاظلم ہے 

عباسی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے کسی نے یہ آیت پڑھ کر دریافت کیا کہ  تفسیر

آیا زنا بھی اس ظلم میں داخل ہے امام نے فرمایا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں مگر اس آیت میں 

دہ جس وقت توبہ جو ظلم کے معنی ہیں اس میں زنا داخل نہیں ہے لیکن زنا ایک گناہ ہے جس سے بن

کرئے خداوند تعالی اسکو توبہ قبول کرتا ہے ۔کافی اور تفسیر عباسی میں جناب امام جعفر صادق علیہ 

 السالم نے فرمایا 

 َولَمأ یَلأبُِسوا إِیَمانَہُم  

کے معنی یہ منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے والیت علی امیرالمومنین اور اوالد علی علیہ السالم کی 

حکم پہنچایا یا اس پر ایمان الئے اور اسکو ابو بکر وعمر کی دوستی کے ساتھ مخلوط نہ  نسبت جو

 کیاجائے 

 ( ۹۵)سورةانعام 

بَانًا  َس َوالأقََمَر ُحسأ بَاحِ َوَجَعَل اللَّیأَل َسَکنًا َوالشَّمأ صأ ِ  فَالُِق اْلأ

سورج کو  ا ہے ۔اور چاند اور ترجمہ ۔وہ صبح کا نور پھیالنے واال ہے اور رات کو اس کا سکون قرار دی

 حساب ۔۔۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جب تم حاجت طلب کرو تو  

دن میں طلب کرو کیو نکہ خدا نے حیا آنکھ قرار دی ہے اور جب شادی کروتو رات کوشادی کرواس لئے 

مایا ہے حسن ابن علی سے منقول ہے کہ میں نے جناب کہ خداوند تعالی نے رات کو سکون ،قرار مقرر فر

امام علی رضاعلیہ السالم کو یہ فرماتے سنا کہ خداوند تعالی نے رات کو بھی سکون راحت قرار دیا ہے 

اور عورت کوبھی لہذاسنت قرار پایہ کہ شادی بھی رات کو کرو اور کھانا بھی رات ہی کو کھالؤ علی ابن 

کے جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت کی ہے کہ تم لوگ رات کو  عقبہ نے تبوسط اپنے باپ

حاجتیں طلب نہ کیا کرو اسلئے کے رات اندھیری ہے نہج البالغہ میں جناب امیرالمومنین کاارشاد ہے کہ 

اول شب کوراستہ نہ چلو کہ خدا وند تعالی نے اسکو سکون قرار دیا ہے اور مقام کرنا اسکی غرض وغایت 

 ے نہ کوچ کرنا ہ

 بس اس میں تم اپنے جسم کو راحت پہنچاو اورپشت بستر سے لگادو ۔

کافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السالم اپنے غالموں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تک  

صبح نہ ہو کسی جانور کو ذبح نہ کرو فرماتے تھے خداوند تعالی نے شب کو ہرچیز کے لئے راحت 

 دیا ہے  وسکون قرار

 ( ۹۶)سورةانعام

یَاِت لِقَوأ  لأنَا اْلأ ِر قَدأ فَصَّ لَُموَن َوہَُو الَِّذی َجَعَل لَُکمأ النُُّجوَم لِتَہأتَُدوا بِہَا فِی ظُلَُماِت الأبَرِّ َوالأبَحأ  ٍم یَعأ



38 

ے ۔۔النجوم ۔تفسیر قمی میں ہے کہ النجوم سے مراد آل محمد ہیں اور وہی ہیں جس کے ستاروں کو تمہار

 لئے مقررکیا کہ تم ان کے ذریعہ سے خشکی اور تری کی اندھیریوں میں راہ پالو۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے ایک حدیث منقول ہے کہ خبردار دشمنان خدا کو ایسی 

جگہ برابھال نہ کہنا کہ جہان سے وہ سن پائیں او ربغیر سوچھے سمجھے زیادتی کرکے خدا کو 

 کہنے لگیں ۔برابھال

 ۱۰۷سورةانعام 

ًوا بَِغیأِر ِعلأٍم َکَذلَِک َزیَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ  ُعوَن ِمنأ ُدوِن ہللاِ فَیَُسبُّوا ہللاَ َعدأ ِجُعہُمأ َوالَتَُسبُّوا الَِّذیَن یَدأ ٍة َعَملَہُمأ ثُمَّ إِلَی َربِِّہمأ َمرأ

َملُونَ   فَیُنَبِّئُہُمأ بَِما َکانُوا یَعأ

لوگ ہللا کے سواکسی دوسرے کو پکارتے ہیں انکو برابھال نہ کہو کہ وہ بغیر سوچے  اور جو: ترجمہ

 سمجھے بے ادبی سے ہللا کو برا بھال کہیں گے ۔

جناب رسول خدا نے موالئے کائنات علی المرتضے علیہ السالم سے فرمایا تھا کہ جس نے تم کو  

ہا اس نے ہللا کو براکہا اور جس نے ہللا کو برا کہا اس نے خود مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا ک

 براکہا وہ ناک کے بل اوندے منہ جہنم میں ڈاالجائے گا ۔

 (۱۱۱)سورةانعام 

لِ   ُرَف الأقَوأ ٍض ُزخأ ُضہُمأ إِلَی بَعأ نِس َوالأِجنِّ یُوِحی بَعأ ِ ا َشیَاِطیَن اْلأ   ُغُروًرا۔۔۔َوَکَذلَِک َجَعلأنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدو ً

اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انس وجن سے قرار دے جو بناوٹی باتیں دھوکا دینے کیلئے : ترجمہ

 ایک دوسرے کے کان میں پھونکتے ہیں ۔

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ہللا نے ایک نبی بھی ایسا  

سکے زمانے میں تو وہ اسکو ایذادیتے ہیں اور بعد پیدانہیں ہوا کیاکہ اسکی امت میں دوشیطان نہ ہوں کہ ا

اس کے لوگو ں کو گمراہ کرتے رہیں پس نوح کے ایسے دوصحابی قنیطوس اور حزام تھے ابراہیم کے 

مکتبل اور حرام تھے اورموسی کے سامری اور عقیبا اور عیسی کے یو لیس اور میری نون اور محمد 

اور ذریق روایت میں ہے کہ ذریق وصفرا ررق کا ہے جس کے معنی ہیں نیلی آنکھوں  مصطفی کے جترأ

واال اورجتر بوزن ثلب بمعنی لومڑی امام علیہ السالم نے اول کو بوجہ نیکی آنکھوں کے کینائیة۔۔ذریق اور 

 ثانی کو بوجہ اس کی بے انتہا مکاریوں اور چاالکیوں کے لومڑی سے تشبیہ دی ہے ۔

 (۱۲۴) سورةاالانعام

َرہُ َضیِّقًا َحَرًجا ۔۔۔فََمنأ یُِردأ   َعلأ َصدأ الَِم َوَمنأ یُِردأ أَنأ یُِضلَّہُ یَجأ ِسأ َرہُ لِْلأ َرحأ َصدأ  ہللاُ أَنأ یَہِدیَہُ یَشأ

ترجمہ ۔پس جس کی نسبت ہللا چاہتا ہے اس کوہدایت دے تو اسکا سینہ اسالم کے لئے کھول دیتا ہے 

کرئے تو اسکے سینہ کو تنگ اور ٹھوس کردیتا  اورجس کی نسبت چاہتا ہے کہ اس سے توفیق ہدایت سلب
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ہے گویا وہ آسمان پر چڑھا جاتا ہے اسطرح ان لوگو ں پر جو ایمان نہیں رکھتے ہللا خباثت کو سوار 

 کردیتا ہے ۔

تفسیرمجمع البیان میں برادیت صحیح وارد ہے کہ کسی نے جناب رسول خدا سے شرح صدر کی  

نے فرمایا کہ وہ ایک نور ہے جو ہللا تعالی مومن کے قلب میں ڈال دیتا بابت پوچھا کہ وہ کیا ہے آنحضرت 

ہے اور اس سے اس کا سینہ کھل ہو جاتا ہے راوی نے دریافت کیا کہ یا رسول ہللا اسکی کوئی عالمت ہے 

کہ جس سے وہ پہچان لیا جائے فرمایا ہا ں وہ دار بقا کی طرف متوجہ ہوتا اس دار فریب سے دل بر داشتہ 

 نا اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لئے تیار رہتا۔رہ

 (۱۵۲)سورةاالنعام 

َق بُِکمأ َعنأ َسبِیلِِہ َذلُِکمأ َوصَّ   بَُل فَتَفَرَّ تَقِیًما فَاتَّبُِعوہُ َوالَتَتَّبُِعوا السُّ  اُکمأ بِِہ لََعلَُّکمأ تَتَّقُوَن َوأَنَّ ہََذا ِصَراِطی ُمسأ

ا راستہ ہے بس اس کا اتبا ع کرو اور مختلف راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم اور بیشک یہی میرا سید ھ:ترجمہ

 کو اس راستے سے ہٹا دیں گے ان باتوں کا اس نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیز گار رہو ۔

روضة الواعظین میں جناب رسول خدا سے اس آیت کے بارے میں منقول ہے کہ میں نے خدا وند تعالی 

 اس آیت کو علی کے بارے میں قرار دیدے چنانچہ راس نے قرار دیا۔  سے درخواست کی کہ

تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقرعلیہ السالم سے منقول ہے کہ آپ نے بریرہ عجلی سے  

فرمایا کہ جانتاہے کہ اس آیت میں صراط مستقیم سے خدا کی کیا مراد ہے اس نے عرض کیانہیں ۔فرمایا 

ء علی پھر فرمایا کہ آیا جانتا ہے کہ آگے اس کے جو فرمایا فاتتقو ۔۔جانتا ہے کس کی  والیت علی اور اولیا

پیروی کو کہا اس نے عرض کیا نہیں ارشادفرمایا اس کی خداوند تعالی سے مراد ہے علی بن ابی طالب 

توں پر چلنے کی پیروی پھر فرمایا کہ آیا جانتا ہے کہ جو فرمایا ،،وال تتبقوالسبیل اس کے ذریعہ کن راس

کی ممانعت کی گئی ہے اس نے عرض کی نہیں فرمایا اس سے فالں فالں کی والیت وخالفت مراد ہے پھر 

دریافت کیا یہ جو فرمایا ہے متفرق یکم عن سبیلہ اس سے کن راستوں سے ہٹا دینا مراد ہے اس نے عرض 

عنی ان لوگو ں کی پیروی تمکو کیا نہیں فرمایا اس سے مراد ہے علی کے راستے سے ہٹادینا مراد ہے ی

علی کے راستے سے ہٹا دیگی احتجاج طبرسی میں جناب رسول خدا سے آپکے خطبہ غدیر کے یہ فقرات 

منقول ہیں جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ اے گروہ مردماں بالتحقیق خداوند تعالی نے مجھ کو امر 

نہی کی پس خداکے امراور نہی سے علی واقف ہے  فرمایا اور نہی فرمائی اور میں نے علی کو امرکیا اور

لہذا تم اسکے حکم کو سنو مطیع شمار کے جاو گے اور اس کیااطاعت کرو ہدایت پاؤ گے اور اس کے باز 

 رکھنے سے باز رہو نیک ہوجاو گے ۔

 اور اس مقصد کے موافق چلو کہ اور راستے تم کو اس علی کے راستے سے نہ ہٹا دیں اے گر وہ مرد مان

 وہ سیدھا راستہ جسکی پیروی کا تم کو حکم خدا وند تعالی نے دیا ہے میں ہوں ۔

 (۱۵۸) سورةاالانعام

ُرہُمأ إِلَی ہللاِ ثُمَّ یُنَبِّ   ََّما أَمأ ٍء إِن َت ِمنأہُمأ فِی َشیأ قُوا ِدینَہُمأ َوَکانُوا ِشیًَعا لَسأ  ئُہُمأ بَِما َکانُوا یَفأَعلُوَن إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ
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بیشک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور گروہ گروہ ہوگئے تم کو ان سے کسی : جمہتر

معاملے میں سروکار نہیں انکا فیصلہ خدا کے ہا تھ میں اور پھر وہ ان کو ان کے کر تو ت سے آگا ہ کر 

 دے گا ۔

آیت سے وہ لوگ مراد تفسیر مجمع البیان میں جناب امام باقر علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ اس  

لئے گئے ہیں جو اس امت سے نکل کر ظلمت اندھیر ے میں چلے گئے او ر شبہات میں پڑ گے اور بد 

فرقوں میں تقسیم ہوجائے گئی جن ۷۲عتی ہوگئے اس لئے رسول خداکی حدیث ہے کہ عنقریب میری امت 

ے وصی علی کی پیروی کر میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک ہو گا جو میر

 یگا ۔

 (۱۵۹)سورةاالانعام 

َزی إاِلَّ ِمثألَہَا َوہُمأ الَیُظألَ  یِّئَِة فاَلَیُجأ ثَالِہَا َوَمنأ َجاَء بِالسَّ ُر أَمأ  ُمونَ َمنأ َجاَء بِالأَحَسنَِة فَلَہُ َعشأ

زا صرف اسی جو ایک نیکی الئے گا اس کیلئے دس گناہ ہے اور جو ایک بدی الئے گا اس کو س: ترجمہ

 کی مقدار کے موافق دی جائے گی اور ان پر زیا دتی نہ کی جائیگی ۔

کافی میں امام محمد باقر علیہ السالم سے یہ دریافت کیا گیا کہ فضائل واحکام وحدود میں مومن کو  

 مسلم پر کوئی فضلیت ہے فرمایا نہیں۔ 

ر جن چیزکے ذریعہ سے خدا سے ان باتوں میں دونوں کی ایک سی حالت ہے لیکن اعمال میں او 

تقرب حاصل کر سکتے ہو اس چیز میں مومن کو مسلم پرفضلیت ہے پس مومن ہی ہے جن کی نیکیوں کو 

گنا کر دیتا ہے لہذامومن کو مسلم پر فضلیت ہوئی  ۷۰خدا وند تعالی اس طرح پڑھاتا ہے کہ ہر نیکی کو 

مان کی صحت کی مقدار پر موقوف ہے اور ہللا مومنین اور ہللا تعالی کا اسکی نیکیوں کو پڑ ھانا اس کے ای

 کے ساتھ جس قدر نیکی چاہے گا کرے گا ۔

وھم ال یظلمون تفسیر قمی میں امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ جب خدا وند تعالی نے ابلیس کو وہ قوت 

ری اوالد عطافرماچکا جسکا اس نے سوال کیا تھا تو حضرت آدم نے عرض کی پروردگار اسکوتو نے می

پر مسلط فرمایا تا کہ ان کی رگوں میں میں جہاں جہاں خون بہے گا اسکو بھی پہنچا دیا اور جو کچھ تو 

نے چاہا عطافرمایا اب میرے لئے اور بعد میں میری اوالد کے لیے کیا عطاہوتا ہیں خداوند تعالی نے 

بدلہ ایک اور نیکی کا عوض دس فرمایا کہ تمہارے لئے اور تمہاری اوالد کے لیے یہ ہے کہ بدی کا 

عرض کی پروردگا ر کچھ اور بڑھا فرمایا کہ توبہ کو ہم نے اس قدر وسعت دی ہیں کہ جب تمہاری اوالد 

میں سے کسی کا دم حلقوم تک پہنچے گا اور اس وقت بھی توبہ کرے گا تو بھی ہم توبہ قبول کر لیں گے 

ایمان سالم لے آیا توبہ بھی نہ کی تو خواہ کتنے ہی گناہ عرض کی پروردگا ر اور بڑھا فرمایاکہ اگر کوئی 

 کے ہونگے بخش دونگا اور کچھ پرواہ نہیں حضرت آدم نے عرض کی بس کافی ہے ۔أ 

 (۱)سورة اعراف۔

 آلٓمٓص 
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تفسیر عیاشی میں منقو ل ہے کہ نبی امیہ میں سے ایک شخص جو زند یق تھا ۔حضرت امام جعفر صادق 

کہنے لگا کہ خدا نے جو اپنی کتاب المص فرمایا ہے اس سے کیا مطب نکال اس میں کی خدمت میں آیا اور 

حالل وحرام کیا چیز ہے او رایسی کیا چیز ہے جس سے لوگو ں کو نفع ہو ۔روای کہتا ہے کہ امام کو یہ 

ر اور میم کے چالیس او ۳۰سن کر غصہ آیا فرمایا وائے ہو تجھ پر خاموش رہ الف کا عدد او ر الم کے 

ختم ہو  ۱۶۱ایک سو اکسٹھ فرمایا جب  ۱۶۱تولے اسکا مجموعہ کیا ہو ا س نے کہا کہ  ۹۰صاد کے 

ختم ہو  ۱۶۱جائے گا تو بنی امیہ کی سلطنت ختم ہو جائے گی روای کہتا کہ میں اس کو غور کرتا رہا جب 

 کر عاشور ہ کا دن آیا سودہ کوفہ پہنچا اور بنی امیہ کی سلطنت جاتی رہی ۔

 (۲۹)اعراف  سورة

لِیَاَء ِمنأ ُدوِن ہللاِ َویَحأ  یَاِطیَن أَوأ اَللَةُ إِنَّہُمأ اتََّخُذوا الشَّ  َسبُوَن أَنَّہُمأ ُمہأتَُدونَ فَِریقًا ہََدی َوفَِریقًا َحقَّ َعلَیأِہمأ الضَّ

ہدایت یافتہ  بیشک انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا یار بنا لیا اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم:ترجمہ

 ہیں ۔

علل الشرائع میں جناب امام محمد باقرعلیہ السالم سے منقو ل ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا  

ذکرہے جنہوں نے آئمہ برحق کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا امام بنا لیا ہے تفسیر قمی میں امام محمد باقر 

و اس بات کا قائل ہے کہ ہم ہدایت وضاللت علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ اس سے مراد فرقہ قددیہ ہے ج

 پر خود قادر ہیں ہم چائیں تو ہدایت یافتہ ہوجائیں اور چائیں تو ضاللت میں پڑ جائیں 

 (۳۰)سورةاعراف ۔

رِ  ِرفُوا إِنَّہُ الَیُِحبُّ الأُمسأ َربُوا َوالَتُسأ ِجٍد َوُکلُوا َواشأ  فِیَن یَابَنِی آَدَم ُخُذوا ِزینَتَُکمأ ِعنأَد ُکلِّ َمسأ

اے اوالدآدم ہر نماز کے وقت زینت کرو اور کھاو پیو لیکن وفضول خرچی نہ کرو بیشک خداوند :ترجمہ

 تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۔

تفسیر عیاشی۔تفسیر قمی اور تفسیر مجمع البیان ان سب کا خالصہ یہ ہے کہ عیدین اور جمعہ کے  

ھے کپڑے پہننا جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی کی سنت ہے اور ہر نماز کے دن غسل کرنا سفید اور اچ

وقت کنگھا کرنے کی سخت تا کید ہے کہ اس سے روزی بڑھتی ہے بال خوبصورت ہوتے ہیں حاجت 

 برادری ہوتی ہے قوت باہ بڑھتی ہے نزلہ دورہوتا ہے ۔

تبہ نیچے سے اوپر کو اوپر سے مرتبہ سات مر ۴۰اور جناب رسول خدا دونوں رخساروں پر کنگھے کو 

 نیچے کو لے جاتے تھے اور فرمایا کہ اس سے ذہین بڑھتا ہے اور بلغم دفع ہوتا ہے ۔

 (۳۰)سورة اعراف۔ 

ِرفِیَن  ِرفُوا إِنَّہُ الَیُِحبُّ الأُمسأ َربُوا َوالَتُسأ  ۔۔۔َوُکلُوا َواشأ

فضول خرچی کرنے والوں دوست  اورکھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو بیشک خدا وند تعالی: ترجمہ

 نہیں رکھتا ۔
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تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ آیا تمہارا خیال ہے کہ جس  

شخص کو خدا وند تعالی نے نعمت دینا زیادہ دے رکھی ہے تو کچھ اس کے سبب سے خداکے نزدیک 

کیاہے تو کچھ اس وجہ سے وہ خدا کے نزدیک  اسکا رشتہ رتبہ بڑاہے یا جس کو نعمات دینا سے محروم

ذلیل ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جس قدر مال ہے حقیقت میں خدا کا مال ہے بندوں میں سے جس کے پاس جتنا 

چاہا رکھ دیا اور یہ ان کے لئے جائز کر دیا کہ متوسط درجہ کا کھائیں پییں ۔کپڑاپہنیں نکاح کریں اور 

تو ں سے بچے وہ فقرامومنین پر تقسیم کریں اور ان کی پریشانیوں کو سواری رکھیں اور جو جائز ضرور

دفع کریں پس جو شخص ایسا کرتاہے تو اسکا کھانا بھی حالل اور پینا بھی حالل نکاح بھی حالل 

اورسواری بھی حالل اور جو اس کے خالف عمل کرتا ہے اس پر سب کچھ حرام ہے پھر فرمایا کیاتم اس 

ہ ایک شخص کے پاس بہت سامال امانت رکھ دیا گیا ہے اور اسنے دس ہزار روپے پر غور نہیں کرتے ک

کی ایک گھوڑی خریدلی حالنکہ بیس روپے کی گھوڑی بھی کام دے سکتی تھی ہزاراشرفی کی ایک کنیز 

خریدی حاالنکہ بیس اشرفی کی کنیز سے بھی کار براری ہوسکتی تھی پس ایسے لوگوں ہی کو خدا وند 

 ایا ہے نے مصرف فرم

جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اوروہ 

 لوگو ں سے مانگے وہ بھی مصرف ہے 

 (۱۸۰)سورةاعراف 

ِدلُوَن  ةٌ یَہأُدوَن بِالأَحقِّ َوبِِہ یَعأ نأ َخلَقأنَا أُمَّ  ۔۔۔ َوِممَّ

دا کیا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اوران لوگو ں میں سے جن کو ہم نے پی: ترجمہ

 اور اس کے بموجب انصاف کرتا ہے ۔

تفسیر عیاشی میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ اسی کی قسم ہے جس کے  

ے فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی اور ان میں سوائے ایک فرق ۷۳ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ امت ضرور 

کے سب جہنم میں جائیں گے اور اسی آیت میں اسی فرقے کا ذکر ہیں اور اس امت میں سے وہی نجات 

 پائے گا۔ 

 (۱۹۸)سورةاعراف 

ِرضأ َعنأ الأَجاِہلِین  ِف َوأَعأ  ُخذأ الأَعفأَو َوأأُمرأ بِالأُعرأ

 ترجمہ ۔معافی دینا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے در گزر کرو 

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول خدا نے جناب جبریل امین  

سے اس کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے کہا جب تک میں عالم کل سے دریا فت نہ کرلو ں کچھ کہہ نہیں 

الی آپ کو سکتا چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول ہللا خداوند تع

حکم دیتا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرئے آپ اسے معاف کردیں اور جو آپ کو محروم کرئے آپ اسے 

 عطاکیجئے اور جو آپ سے قطع رحمی سے پیش آئیں آپ اس سے صلہ رحمی سے پیش آئیں ۔
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مامور کیا جناب امام جعفر علیہ السالم سے منقول ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے نبی کو مکارم اخالق پر 

 اور تمام قران مجید میں کوئی آیت اخالق کی خوبیو ں کی جامع اس سے بڑھ کر نہیں ہے ۔

 (۲۴۔۲۳) سورةانفال

لَُموا أَنَّ ہللاَ یَ   یِیُکمأ َواعأ ُسوِل إَِذا َدَعاُکمأ لَِما یُحأ ِ َولِلرَّ تَِجیبُوا ہلِلَّ ءِ ۔یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا اسأ َوقَلأبِِہ َوأَنَّہُ إِلَیأِہ  ُحوُل بَیأَن الأَمرأ

َشُروَن  لَُموا أَنَّ ہللاَ َشِدیُد الأِعقَاب( ۲۴)تُحأ ةً َواعأ  َواتَّقُوا فِتأنَةً الَتُِصیبَنَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمنأُکمأ َخاصَّ

اے ایمان والو جس وقت رسول تم ایسے کام کی طرف بالئیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو ہللا : ترجمہ

اسکے رسول کاحکم مان لو اور یہ جان لو اور یہ جان لو کہ ضرور ہللا نے آدمی کے اور اسکے دل اور 

 کے مابین حائل ہے۔

اور یہ کہ تم سب اسکی حضور میں جمع کئے جاو گے اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خصوصیت کے 

کہ ہللا سخت عذاب دینے واالہے ساتھ کچھ انہیں لوگوں پر نہ پڑیگا جو تم میں سے ظالم ہیں اور یہ جان لو 

 ۔

اذدعالم اس آیت کی تفسیر میں کافی میں جناب امام جعفرصادق علیہ السالم سے منقول ہیں کہ حیات  

سے مراد جنت ہے اور جناب امام محمد باقر علیہ السالمسے منقول ہے کہ اس آیت میں والیت علی 

 مرتضی علیہ السالم قرار دیا ہے 

ع کرنا اور ان کی والیت تسلیم کرنا ۔تمہارے امور کو پر یشان نہ ہونے دے گا عدل و کہ ان حضرت کا اتبا

 انصاف کو تم میں قائم رکھے گا اور آخر میں تم کو جنت میں پہنچا دے گا ۔

فتنہ تفسیرعیاشی میں جناب جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ  

بعد ہی لوگو ں کو وہ فتنہ پیش آیا کہ جس سے بچنے کا خدا وند تعالی نے  جناب رسول خدا کے انتقال کے

حکم فرمایا تھا اور وہ یہ تھا کہ علی مر تضی علیہ السالم کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور غیر شخص بیعت 

کر لی ۔حاالنکہ جناب رسول خدا نے صاف صاف ارشاد فرمایا تھا کہ علی کا اور آل محمد وعلی میں سے 

 صی ہو نگے انکا اتباع کرنا ۔جو و

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد میری جانشننی کے بارے میں علی پر ظلم  

کریگا وہ ویہ ایسا ہی شخص سمجھا جا ئیگا کہ گویا اس نے میری نبوت سے انکار کیا اور ان کل انبیا ء کا 

ں اور تفسیرعیاشی میں جناب امیرالمومنین انکار کیا جو مجھے سے پہلے ہو چکے ہیں کتاب الخصال می

 علیہ السالم سے منقول ہے کہ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو پاک کرتا ہے اور امراض دور کرتا ہے۔ 

 (۲۴)سورةالتوبہ۔

َجبَتأُکمأ َکثأَرتُُکمأ فَلَمأ تُ   َم ُحنَیأٍن إِذأ أَعأ ُض بَِما لَقَدأ نََصَرُکمأ ہللاُ فِی َمَواِطَن َکثِیَرٍة َویَوأ َرأ ِن َعنأُکمأ َشیأئًا َوَضاقَتأ َعلَیأُکمأ اْلأ غأ

بِِرینَ   َرُحبَتأ ثُمَّ َولَّیأتُمأ ُمدأ
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۔مواطن کثیرہ بہت سے موقعوں پر متوکل خلیفہ عباسی بیمار پڑ گیا اور نذر کی کہ اگر مجھے   

کہ کثیر مال کسے کہتے شفاء ہو گئی تومال کثیر تصدق کرو نگا جب اچھاہو گیا تو درباریوں سے پوچھا 

 ہیں 

درہم مال حالل کے مال کثیر ہے  ۸۰درہم تصدق کرئے کیونکہ  ۸۰امام علی نقی علیہ السالم نے فرمایا 

 تھے  ۸۰کیو نکہ دوموقع جن پر خدا وند تعالی نے جناب رسول خداکی مدد فرمائی ہے وہ 

 ( ۳۳)سورةالتوبہ ۔۔

ہََب َوالأفِ  نُِزوَن الذَّ ةَ َوالَِّذیَن یَکأ  ضَّ

اور جو لوگ سونا چاند ی جمع کرتے ہیں اور اس کو خداکی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو تم ان کو : ترجمہ

 دردناک عذاب کی خوشخبر ی سنا دو 

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقرعلیہ السالم نے اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے کہ خدانے  

 ہے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیاہے سونے چاندی کو جمع کرکے رکھنا حرام کیا 

تفسیر مجمع البیان ۔میں منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول خدانے تین مرتبہ  

 فرمایا سونابھی غار ت اور چاند ی بھی غارت ہو ۔

ل جمع اصحاب کو یہ قول ناگوار گزرا جنا ب عمر نے سوال کیا کہ یا رسول ہللا پھر ہم کونسا ما 

کریں فرمایا یاد خدا کر نیوالی زبان اور شکر بجا النے واال دل اور ایماندار زوجہ جو تم میں سے دین میں 

 کسی کی مددگار ہو 

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیاگیا کہ کونسے مال میں زکوةواجب  

و سائل نے عرض کی دونوں کوفرمایاظاہری تو ہر ہوتی ہے فرمایا زکوةظاہری کو پوچھتے ہو یا باطنی ک

پچیس اور باطنی یہ ہے کہ تمہارا بھائی جس چیز کا تم سے زیاد ہ ضرورت مند ہے اپنے ( ۲۵) ہزارمیں 

لئے اس چیز کو نہ رکھو اور یہ سمجھو کہ خدا وند تعالی نے جو مال تم کو زیادہ دیا ہے تو اسکی غرض 

ا ہے ان اغراض میں صرف کردو اور اس غرض سے نہیں دیا کہ ہے کہ جن اغراض میں خداکا منش

 جوڑجوڑ کر رکھو 

 ( ۳۹) سورةتوبہ۔

َرَجہُ الَِّذیَن َکفَُروا ثَانَِی اثأنَیأِن إِذأ ہَُما فِی الأَغاِر إِذأ یَقُ  َزنأ إِنَّ ہللاَ َمَعنَ إاِلَّ تَنُصُروہُ فَقَدأ نََصَرہُ ہللاُ إِذأ أَخأ  ا وُل لَِصاِحبِِہ الَتَحأ

اگر تم رسول خداکی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں ہللا نے تو اسکی مدد ایسے وقت کی تھی : ترجمہ

جب کے ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے اسے ایسی حالت میں نکاال تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا 

ہمارارسول ہمارے  اور دوسرابار شاطر نہ تھا بلکہ خاطرجس وقت کے دونوں غار میں تھے اس وقت

ساتھی سے کہہ رہا تھا جو موقع تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر افسوس نہ کر بیشک ہللا ہم دونوں یعنی 

 میرے اور علی کے ساتھ ہے ۔
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 (رسول نے کہا بلکہ کہا ال تحزن )ال تحز ن اس پر افسوس نہ کر ال تخف ۔۔ڈرنہیں خوف نہ کر 

السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا غار میں ابو بکر سے  کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ

فرمارہے تھے کہ چپ رہ بیشک ہللا میرے اور علی کے ساتھ ہیں اور وہ خو ب چیخ چیخ کر رو رہے 

تھے جناب رسول خدانے انکی یہ حالت دیکھی تو فرمایا اے شخص تو چاہتا ہے کہ میں انصار میں سے 

جو اپنے مقامات پر بیٹھے ہوئے باتیں کررہے ہیں خضر اور اسکے سا  اپنے اصحاب کو تجھے دکھادوں

تھیوں کو دکھالوں جو سمندرمیں اپنے ہمراےؤں کے ساتھ چلے جارہے ہیں عر ض کی جی ہاں تو 

آنحضرت نے اپنا دست مبارک اسکے منہ پر پھیر دیا تو ان کا اپنے جلسوں میں باتیں کرتے نظر آئینگے 

کے دل میں اس وقت یہ بات گزری ( ابو بکر)تے ہوئے دکھائی دیں گے شیخ جی اور خضر سمندر میں جا

 بہ رسول خداساحر ہیں (معاذہللا )کہ 

 (۷۳) سورة التوبہ۔

وا بَِما لَمأ یَنَ   اَلِمِہمأ َوہَمُّ َد إِسأ لِفُوَن بِاہللِ َما قَالُوا َولَقَدأ قَالُوا َکلَِمةَ الأُکفأِر َوَکفَُروا بَعأ  الُویَحأ

وہ خداکی قسم کھا کھا کرکہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہااحاالنکہ انہوں نے کفر کا کلمہ :ہترجم

 ضرور کہا اور اپنے اسالم کے بعد کافر ہوگئے اور اسی بات کا قصد کیا جسے نہ کر سکے۔ 

اہم قسم تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ان لوگو ں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے کعبةہللا میں ب

کھائی تھی کہ بعد رسول خداامیر خالفت کو بنی ہا شم میں نہ رہنے دینگے یہ تو انکار کفر تھا اور پھر 

کھاٹی میں جناب رسول خدا کی گھات میں جابیٹھے اور آنحضرت کے قتل کا اراد کیا یہ خداکے ا س قول 

 سے ثابت ہوا وھمو بما لم ینا لو 

نے اپنے نبی کو اس واقعہ کی اطالع دی اور آنحضرت نے ان  تفسیر قمی میں جب خداوند تعالی 

کو جتالیاآنحضرت کے سامنے ان لوگو ں نے مختلف بیان کیا کہ نہ ہم نے ایسا کیا اور نہ ہم نے ایسا قصد 

 کیا ۔ اس پر خد اوند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یحلفون باہلل 

ے کہ جناب رسول خدا نے غدیر خم کے دن جناب جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہ 

امیر المومنین علیہ السالم کو اپنا قائم مقام کرنا چاہا تو آنحضرت کے سامنے منافقین میں سے سات شخص 

ابو عبیدہ ابن  ۵عمر ۴سعد بن ابی وقاص  ۳عبدالرحمان بن عوف  ۲ابو بکر ۱تھے اور ساتو ں یہ تھے 

 مغیرہ ابن شیبہ۔ ۷ہ سالم موالئے ابی خدیف ۶الجراح 

اور اسی وقت عمر ابن خطاب نے آنحضرت کی شان میں یہ گستاخ الفاظ کہتے تم اس شخض کی  

دونوں آنکھیں نہیں دیکھتے جو گویا مجنوں کی سی آنکھیں ہیں ابھی ابھی کھڑا ہو کر کہنے لگے گا کہ 

الیھا الناس من ادبی بکم من میرے پرورگار نے ایسا کہاایساکہا اور پس آنحضرت کھڑے ہوئے اور کہا 

انفسکم تمہاری جانوں کا مالک تم سے زیادہ کون ہے سب نے جواب دیا ہللا اور اسکا رسول آنحضرت نے 

سب نے جواب دیا ہللا اور اس کا رسول (یا ہللا تو ان کے قول کا گواہ رہو پھر فرمایا )فرمایا اللھم فا شھید

 پھر فرمایا ۔( تو ان کے قول کا گواہ رہو یا ہللا)آنحضرت نے فرمایا اللھم فا شھید 



46 

اال من کنت موال وفعلی موال اگاہ رہو جسکا میں مالک اور حاکم ہوں اسکا مالک اور حاکم ہے پھر  

آج سے علی علیہ السالم کو امیر المومنین کہہ کر سالم کیا کرو یا علی کا )حکم دیا سلموعلیہ بامرةالمومینن ۔

 دل سے تسلیم کرؤ  امیر المومنین ہونا صدق

اس وقت جبریل امین علیہ السالم نازل ہوئے اور جناب رسول خدا کو ان لوگو ں کے قول کی خبر دی 

۔آنحضرت نے ان کو بال کر دریا فت کیا تو صاف انکارکرگئے اور قسمیں کھانے لگے اس وقت خداوند 

 تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یحلفون باہلل 

 (۷۸)سورةتوبہ

َخُرونَ الَِّذی َدقَاِت َوالَِّذیَن الَیَِجُدوَن إاِلَّ ُجہأَدہُمأ فَیَسأ ِمنِیَن فِی الصَّ ِعیَن ِمنأ الأُمؤأ ِمنأہُمأ َسِخَر ہللاُ ِمنأہُمأ  َن یَلأِمُزوَن الأُمطَّوِّ

 َولَہُمأ َعَذاٌب أَلِیمٌ 

ن کو اپنی محنت جو لوگ مومنین میں خوشدلی سے خیرات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں اور ج: ترجمہ

کے سوا کچھ میسر نہیں آتا ان کو بھی عیب لگا تے ہیں پھر اس طرح سب سے ہنستے ہیں ہللا ان سب کی 

 ہنسی آڑائے گا انکے لئے دردناک عذاب ہے 

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ  

س شرط کے ساتھ اجرت پر لگا یا تھا کہ ایک ایک خرمے کے بدلے ایک ایک السالم نے اپنی ذات کو ا

ڈول پانی کھنچیں اوراسی طرح کچھ خرمے جمع کئے تھے جن کولیکر رسول خدا کی خدمت میں حاضر 

 ہوئے 

کہ کتنا بہت سا صدقہ الئے )عبدالرحمان بن عوف دروازے پر کھڑا تھا اس نے حضرت علی پر آوازکسا 

 یہ آیت نازل ہوئی  اسی وقت(ہیں 

 حدیث میں ہے کہ بہتر صدقہ مفلس کا صدقہ ہے جتنا بھی اسے میسر آئے 

 ۷۹سورة التوبہ۔ 

فِرأ لَہُمأ  تَغأ فِرأ لَہُمأ أَوأ الَتَسأ تَغأ  اسأ

 تم ان کے لیے دعائے مغفرت مانگو یا تم ان کے لئے دعا مغفرت نہ مانگو۔:ترجمہ

بھی دعائے مغفرت مانگو گے تو بھی ہللا ان کو ہرگز ہر گز نہ  ستر مرتبہ ۷۰اگر تم ان کے لئے دعا ئے 

بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے خدا اور اسکے رسول کا انکار کیااور ہللا نافرمان لوگو ں کی رہبری 

 نہیں فرماتا ہے ۔

تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نا زل ہوئی کہ جس وقت کہ جناب رسول مدنیہ لوٹ آئے   

اور عبد ہللا بن ابی مشہو د منافق بیمار تھا اور اسکا بیٹاعبد ہللا جو مومن تھا پس یہ مومن عبدہللا تھے 

حضرت کی خدمت میں اس وقت آیا جبکہ اس کا باپ حالت اصتضا ر میں تھااس نے عرض کی رسول ہللا 

ارے کنبہ پر عیب میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں اگر آپ میر ے باپ کے پاس شریف نہ الئے تو ہم
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لگا یا جا ئیگا آنحضرت اس کے پاس نہ تشریف لے گئے اس وقت بہت سے منافق اس کے پاس تھے عبدہللا 

نے عرض کی یا رسول ہللا اس کے لئے استغفار فرمائیں آنحضرت نے استغفار فرمایا جناب نے عر ض 

اور نہ ان کے لئے استغفار کیجئے  کی کیا آپ کو خدا نے منع نہیں کیا کہ منافقو ں پر نماز نہ پڑھائیں

آنحضرت نے یہ سن کر منہ پھیر لیا پھر اسنے دوبار عرض کی پس انحضر ت نے فرمایا خدا تجھے 

غارت کرئے مجھے اختیار دیا گیا ہے پس میں نے اپنے اختیار کو کام میں الیا تو دیکھتا نہیں کہ 

 خدافرماتا ہے 

فِ  تَغأ فِرأ لَہُمأ أَوأ الَتَسأ تَغأ رأ لَہُمأ ۔ پس جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا آنحضرت کی خدمت ہو ا اور عرض کی یا اسأ

رسول ہللا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر مناسب ہو تو اس کے جنازے پر تشریف لے چلیں پس 

آنحضرت تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر بھی کھڑے ہوئے اس وقت جناب عمر نے پھر عرض کی 

ہللا کیا خدا نے آپکو منع نہیں فرمایاکہ اگر کوئی منافق مر جائے تواس کی نماز پڑھیں اورنہ کہ یا رسول 

اس کی قبر پر کھڑے ہوں جناب رسول خدا نے فرمایا تیرا بر اہو کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں نے کیا 

دے اور اسکو دعاکی ہے یا ہللا تو اسکی قبر کو آگ سے بھر دے اور اس کے پیٹ کو بھی آگ سے بھر 

 جہنم میں پہنچا دے ۔

اس طرح عمر کی چھیڑخانی سے جناب رسول خدا سے وہ بات ظاہر ہو گئی جس کے اظہار کوآنحضرت 

 پسند نہ فرماتے تھے ۔۔

 (۱۰۳)سورةتوبہ۔ 

َدقَات   َویَأأُخُذ الصَّ

 اوراس سے صدقات لے لیا ہے ۔:ترجمہ

ے منقو ل ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہے کہ ہر کافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السالم س 

شے کے قبول کرنے کے لئے ہم نے موکل مقر ر کر دے ہیں سواے صدقے کے کہ اسے میں اپنے ہاتھ 

سے لیتا ہوں یہاں تک کے اگر کوئی ایک خرمہ کا ٹکڑا بھی صدقے میں دیتا ہے تو اسے میں اسطرح پر 

و پرورش کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ اسے کوہ احد کے ورش کرتا ہوں جس طرح آدمی اپنی اوالد ک

 برابر یا اس سے بڑا پائے گا 

والمومنون ۔۔تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ہر صبح کو کل بندوں 

 کے اعمال نیک ہوں یا بد جناب رسول خداکی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں پس تم ڈرتے رہو اور ہر

 شخص اس بات سے حیا کرے کہ اس کے بد اعمال آنحضرت کے سامنے پیش ہونگے 

تفسیر عیاشی میں امام میں امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ کوئی مومن یا کافر نہیں  

مرتا اور قبر میں نہیں رکھا جاتا جب تک کے اس کے اعمال جناب رسول خدا اور جناب امیرالمومنین اور 

 ہ بہ سلسلہ جناب العصر زمان علیہ السالم تک پیش نہ ہو ں او ریہ خداکے ا س قول سے ثابت ہے کہ سلسل

 وقل اعملووالمومنین 

 ( ۵۷)سورة یونس۔
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 ۔قدم صدق ۔سے مراد شفاعت رسول خدا اور والیت امیر المومنین علیہ السالم سے مراد ہے 

 یونس ۵۲سورة

تَنأبِئُونََک أََحقٌّ ہَُو قُلأ   ِجِزیَن  َویَسأ  إِی َوَربِّی إِنَّہُ لََحقٌّ َوَما أَنأتُمأ بُِمعأ

اور وہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ واقع حق ہے تم کہدو کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم کہ :ترجمہ

 وہ بیشک حق ہے اور تم اس خدا کو عا جز کرنے والے نہیں ہو ۔

میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہیں تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں اور المجالس  

کہ اے رسول اہل مکہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا علی ابن ابی طالب علیہ السالم امام ہیں تم ان کے 

 جواب میں کہد و ہاں میرے پروردگار کی قسم وہ ہی امام ہیں 

کے اس قول کایہ مطلب ہے کہ اے کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ خدا  

رسول کہ یہ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ علی کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو بر حق ہے تم اس 

کے جواب میں کہو ہاں پرورگار کی قسم بہ ضرور بر حق ہے او رتم خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو 

ا نے میرا خلیفہ مقرر کیا تسلیم نہ کرو گئے اور جسکا مطلب یہ ہے کہ اگر علی علیہ السالم کو جسے خد)

اپنی پہنچائت کے کسی کو چودھری بنا لو گے اوراتو اس سے خدا کے انتظام میں تم گڑ بڑ نہیں ڈال سکو 

گے تمہارے اور پنچائت سے خدااس پر مجبور نہیں ہو سکتا کہ تمہارے بنائے ہو ئے خلیفہ کو اپنا خلیفہ 

 قبول کرئے 

 ( ۵۷) سورةیونس۔

َمُعوَن  ا یَجأ َمتِِہ فَبَِذلَِک فَلأیَفأَرُحوا ہَُو َخیأٌر ِممَّ ِل ہللاِ َوبَِرحأ  قُلأ بِفَضأ

تم کہہ دو کہ خداکا فضل اور رحمت ہی سے تو خوش ہونا چاہیے اور جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اسی سے 

 یہ بس بہتر ہے 

علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ فضل ہللا  الجوامع اور تفسیر مجمع البیان میں جناب امام محمد باقر 

 سے مراد جناب رسول خدا اور رحمت سے مراد علی مر تضی ہیں

اور تفسیر قمی میں اس قد ر اور زیاد ہ ہیں کہ ہمارے شیعہ اس فضل خدا اور اس رحمت خدا سے چاہیے 

تر ہے دشمناں آل محمد کہ خوش ہو ں کہ ہمارے دشمنو ں کو سونا چاندی جو دیا گیا ہے ان سے بدر جہا بہ

دار دنیا میں مال منال واہل عیال جو کچھ جمع کر لیں نبوت نبی اور والیت علی ابن ابی طالب سے بہتر 

 نہیں ہوسکتا ۔

 (۱۱)سورةھود۔

 فلعلک تارک ۔ بعض مایوحی الئک ۔۔۔۔ وہللا علے کل شیی وکیل 
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ہے تم اسکے کسی حصہ کو چھوڑدو  ترجمہ پس کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طر ح جو وحی بھیجی جاتی

اور تمہارا دل اس بات سے تنگ ہو جائے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر خزانہ کیوں نہ اترایا ان کے 

 ساتھ کو ئی فرشتہ کیوں نہ آیا ۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں یوں وارد ہوا ہے کہ  

ب مابین ،مکہ ومدنیہ اپنے پر وردگا ر سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اور تمہارے جناب رسول خدانے ج

قائم کر دے پس اس نے کر دی اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ سوال کیا کہ تم (صحبت )مابین مواالت 

بھائی چارہ قائم کردے پس اس نے قائم کردی اور میں )میرے وصی اور میری اور تمہارے مابین مواخت 

نے اپنے پر وردگار سے یہ سوال کیا کہ تم میرے وصی قرار فرمادے پس اس نے قرار دے دیا آنحضرت 

کے اس ارشاد کو سن کر قریش کے دو شخصوں نے یہ کہا کہ ہللا ایک میاع خرمے جو پرانی مشک میں 

اس نے ہو ں ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندید ہ ہیں جوکچھ محمد نے اپنے رب سے سوال کیے بھال 

اپنے پروردگار سے فرشتے کی بابت سوال کیوں نہ کیا جو اس کے دشمنوں کے بر خالف اسکا مدد گار 

ہوتا یا خزانہ کو سوال کیوں نہ کیا جسکے ذریعہ آئے دن کے فاقوں سے نجات پاتا وہللا اس نے اپنے 

اس وقت ہللا تعالی  پروردگار سے کس امر حق یاامر باطل کی دعائیں مانگی جو اس نے پوری نہ کر دی

 نے یہ آیت اتاری فلعلک تارک 

تفسیر قمی اور تفسیرعیاشی میں مضمون اس کے قر یب قریب ہے اور تفسیر عیاشی میں اتنااور  

زیادہ ہے کہ جناب رسول خدا نے اپنی نماز کے آخر میں ایسی بلند آواز سے کہ لوگ صاف سنتے تھے 

 امیر المومنین کے حق میں یہ دعا کی 

 لھم ھب ن الموودة فی صدور المومنین والیھبة والفظمہ فی سدور المنفقین ال

یا ہللا تو مومنوں کے دلوں میں علی علیہ السالم کی محبت عطافرمادے اور منافقین کے دل میں :ترجمہ

 اسکی ہیبت اور عظمت قائم فرما دے ۔

 پس خداتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

 ت سیجعل لھم الر حمن ودا ان الذین آمنو وعمصلوالصحاح 

بالتحقیق جو لو گ ایمان الئے اور جنہوں نے نیک کا م کئے عنقریب خداوند تعالی ان کے لئے : ترجمہ

 محبت قرار دیگا ۔

اس پر عمر بن خطاب نے یہ کہا جو اوپر کی روایت میں قر یش کے دو دشمنوں کا قول نقل ہوا  

سورةہود کی دس آییتں نازل فرمائیں جن میں سے پہلی یہ ہے اور خدا وند تعالی نے اس کے بارے میں 

تھی تفسیر عیاشی میں زید ابن ارقم سے یہ روایت ہے کہ روح االمین عر فہ کی شام کو جناب رسول خدا 

پر والیت علی کا حکم لے کر نازل ہوئے اور جناب رسول خدا نے منا فقو ں کی تکذیب کے خوف سے اس 

ائقہ کیا اور کچھ لوگو ں کو جن میں بھی تھا بال کر اس کے بارے میں کے حکم کے پہنچانے میں مض

مشورہ کیا کہ آیا صبح میں یہ احکام سنائے جائیں یا نہیں ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا جواب دیں 

جناب رسول خدا نے گر یہ فرمایا او ر جبر ئل علیہ السالم نے عرض یہ کی یا رسول ہللا کیاآپ کے امر 

کے پہنچاننے سے دل تنگ ہوتے ہیں آنحضرت نے فرمایا کہ اے جبر یل یہ بات نہیں ہے بلکہ میرا پر  خدا

ور دگار جانتا ہے کہ قریش کے ہا تھوں مجھے کتنی اذیتیں پہنچی ہیں جبکہ انہوں نے میری رسالت کا 
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یری نصرت کے اقرار نہ کیا تو پر وردگا ر نے مجھے ان سے جہادکرنے کا حکم دیا اور آسمان سے م

لئے لشکر بھیجے اور انہوں نے میری مدد کی پھر وہ میرے بعد علی کی ولدیت کا اقرار کیو نکر کریں 

 گے یہ سن کر جبرئیل چلے گئے اور اس کےء بعد پر وردگار نے یہ آیت نازل فرمائی فَلََعلََّک تَاِرک

سورة ہود ۔ ٌْ(۱۶) 

َزاِب فَالنَّ  َحأ فُرأ بِِہ ِمنأ اْلأ ِمنُونَ َوَمنأ یَکأ ثََر النَّاِس الَیُؤأ یٍَة ِمنأہُ إِنَّہُ الأَحقُّ ِمنأ َربَِّک َولَِکنَّ أَکأ ِعُدہُ فاَلَتَُکنأ فِی ِمرأ  اُر َموأ

اور گروہوں میں سے جو بھی اسکا منکر ہو گیا پس آگ اس کا ٹھکا نہ ہے لہذ اتم اس شک میں نہ :ترجمہ

 ن بہت سے لوگ ایمان نہیں الئے رہنا بیشک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیک

فُر  َوَمنأ یَکأ

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ اس امت میں سے جو شخص بھی میرا کالم  

سن لے گا خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یاکوئی اور پھر مجھ پر ایمان نہ الئے گا وہ یقینا جہنم میں جائے 

 گا ۔

 فال تک فی مر یة منہ ۔

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہاں منہ سے مراد من  

 والیة علی یعنی علی مرتضی کی والیت کی طر ف شک نہ کرنا 

 (۱۷)سورةہود۔

نَةُ ہللاِ َعلَی الظَّالِمِ  ہَاُد ہَُؤاَلِء الَِّذیَن َکَذبُوا َعلَی َربِِّہمأ أاَلَلَعأ َشأ  ینَ َویَقُوُل اْلأ

اور گواہ یہ کہہ دینگے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پر وردگار کے بر خالف جھوٹ بوال خبر دار :ترجمہ

 ہو کہ ہللا کی لعنت انہی ظالموں پر ہو گی ۔

بقول االشہادہ تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ االشہاد ہ سے مراد 

ر جناب امام باقرعلیہ السالم سے منقول ہے ھو الالذین کذبو سے مراد قر یش کے آئمہ علیہ السالم ہیں او

چار بادشاہ ہیں جو ایک دوسرے کے بعد ہوئے ۔قول تفسیر صافی میں ۔چار بادشاہو ں سے مراد اول دوم 

 سوئم اور معاویہ ہیں 

نَةُ ہللاِ َعلَی الظَّالِِمینَ   ْأ أاَلَلَعأ

مین پر لعنت کی گئی ہے ظلم ان کایہ تھا کہ آل محمد کا حق تفسیر عیاشی میں ہے کہ جن ظال 

 غضب کرلیاتھا 

 سبیل ہللا سے مراد راہ خدا اور وہ امامت ہے اور ینفو نھا سے مراد یہ ہے کہ غیر مستحق کو امام بنا دیا 

 (۱۱۳)سورةھود ۔
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یِّئَاتِ  ِہبأَن السَّ  إِنَّ الأَحَسنَاِت یُذأ

 ور کر تیں ہیں یقینا نیکیاں بدیوں کو د:ترجمہ

جناب رسول خدا کی حدیث مشہور ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے انسان اجتناب کرتا ہو تو اس کی  

ایک نماز سے دوسری نماز کے عرصہ میں جتنے گناہ صغیر ہ ہونگے نمازانکا کفارہ ہو جائے گئی امالی 

 دی کا کفارہ ہو جاتی ہے میں جناب امیرالومنین علیہ السالم سے روایت ہے کہ ہر ایک نیکی ایک ب

کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول  

ہے کہ مومن کا نماز شب پڑھنا اس کے دن بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے کافی میں امام جعفر صادق 

شخص چار خصیلتں ہوں گئی تو انکی  علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدانے فرمایا کہ جس

وجہ سے خداوند تعالی اسکو ہالک نہ کرئے گا سوائے اس صورت کے کہ وہ اہلبیت کی محبت نہ رکھنے 

 کے سبب ہالک ہو 

اول یہ کہ بندہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرلے اور اس کو کرئے اور پھر اگر اس نے وہ کام  

کی نیت نیک کے سبب ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور  نہیں بھی کیا تو خدا وند تعالی اس

 دس نیکیاں ضرورلکھے گا  ۱۰اگر کر لیتا توکم ازکم 

دوم یہ کہ جب کوئی بندہ کسی بدی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اگر وہ کچھ نہ کرے تو اسکے نامہ 

دی جائے گئی اور کاتب اعمال نیک  ساعت کی مہلت۷اعمال میں کچھ نہ لکھے گا اور اگر کر گزرے تو 

کاتب اعمال بد سے جو باتیں طرف رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ابھی اسکے اندراج میں جلدی نہ کر شایدکہ اس 

 کے بعد کوئی نیکی کرے جس سے یہ بدی محو ہو جائے یا اس کے بعد استغفار کرئے ۔

ی نیکی تو بموجب اس آیت ان سوم تیسری خصلت یہ ہے کہ اگر بعد اس بدی کے اس بندے نے کوئ

 الحسنت ید ھن الیات کے بدی نہیں لکھی جاتی 

 چوتھے چوتھی خصلت یہ ہے کہ اگر اس نے استغفار ان لفظوں میں کر لیا 

 استغفر ہللا الذی الالہ ھو عالم الغیب وشہھادہ العز یز الحکیم الففور الرحیم ذوالجالل والاکرام واتوب الیہ ۔

ل میں کچھ نہ لکھا جائے گا اور اگر اس بد ی کوکیے گزرے سات ساعت گزرگئے تو اس کے نامہ اعما

اور اس بند ے نے نہ تو کوئی نیکی کی اور نہ ہی استغفار پڑ ھا تو کاتب اعمال نیک کاتب اعمال سے یہ 

 کہے گا اس بد بخت محروم کے نامہ اعمال میں بدی درج کرلو ۔

 رد ہ دعا جناب یوسف حضرت جبرئیل ہر نماز کے بعد کی تعلیم ک

 سورہ یو سف 

 اللھم اجعل لی فرجا ومخر جاو ارزقنی من حیث احتسب ومن حیث ال احتسب 
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یا ہللا میرے لئے کشائش اور اس بالسے نکلنے کا راستہ قرار دے اور رزق وہان سے بھی پہنچا : ترجمہ

 جہاں سے گمان ہے اور وہاں سے بھی جہاں سے گمان نہیں ہے 

 (۱۰ )سورة الر عد

ٍم َحتَّی یَُغیُِّروا َما بِأَنفُِسِہمأ ۔۔۔  ۔۔۔ إِنَّ ہللاَ الَیَُغیُِّر َما بِقَوأ

 بے شک ہللا تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتاجب تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بدلے :ترجمہ

معاملہ حتماً  تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ خدا وند تعالی نے یہ

طے فر مادیا ہے جب کسی بندے کوکوئی نعمت عطافرمادیگا تو اسے وہ نعمت ہر گز ہر گز سلب نہ 

فرمائے گا جب تک کہ وہ بند ہ کوئی ایسا گناہ نہ کر ئے جسکے سبب سے اس نعمت کے چھن جانے کا 

 مستوجب ہوجائے اور یہی خداکے اس قول کا مطلب ہے 

امام زین العابدین علیہ السالم سے منقول ہے کہ وہ گنا ہ جو نعمتوں کو بدل دیتے  معانی اال خبار میں جناب

 ہیں یہ ہیں 

( ۴)کفران نعمت کرنا( ۳)خیرات کرنے اور نیکی کرنے کی عادت چھوڑدینا(۲) لوگوں پر ظلم کرنا(۱)

 شکر نعمت نہ بجا النا 

 ے بڑھا ہو ہے حدیث رسول اے ام سلمہ حسن خلق دنیا اور آخرت کی کل خوبیوں س

 (۲۴)سورةالرعد ۔

ِد ِمیثَاقِِہ َویَقأطَُعوَن َما أََمَر ہللاُ بِِہ أَنأ یُوَصَل َویُفأِسُدوَن فِی  لَئَِک لَہُُم  َوالَِّذیَن یَنقُُضوَن َعہأَد ہللاِ ِمنأ بَعأ ِض أُوأ َرأ اْلأ

نَةُ َولَہُمأ ُسوُء الدَّارِ   اللَّعأ

ہ ہو جانے کے توڑ ڈالتے ہیں اور جنکی صلہ رحمی کا خدا نے اور جو عہد خداکو بعد اسکے پخت:ترجمہ

حکم دیا تھا ان سے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیالتے ہیں یہی لوگ ہے ان کے لئے لعنت 

 ہے اور انہی کے لئے اس گھر کی خرابی ہے 

نین کے بارے میں لیاگیا میثاق تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد وہ عہد وقرار ہے جو جناب امیرالموم

 تھا 

 اول تو عالم زرمیں لیا گیا تھا اور پھر جناب رسول خدانے غدیر خم میں لیا تھا 

 (۲۷) سورة الرعد۔

ِر ہللاِ تَطأَمئِنُّ الأقُلُوب  ِر ہللاِ أاَلَبِِذکأ  الَِّذیَن آَمنُوا َوتَطأَمئِنُّ قُلُوبُہُمأ بِِذکأ

خدا سے مطمئن ہیں یاد رکھو ذکر خدا سے دل مطمئن ہو جایا  جو لوگ ایمان الئے اور ان کے دل ذکر

 کرتے ہیں 
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تفسیر کافی اور تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ جناب رسول خدا کے 

ذریعے سے دل مطمئن ہو جایا کرتے ہیں اوریہی ذکر ہللا ہے اوریہی حجاب ہللا ہے تفسیر قمی میں ہے کہ 

میں الذی امنو تو شیعہ حید ر کرار ہیں اورذکر ہللا امیر المومنین علیہ السالم اورآئمہ علیہ السالم  اس آیت

 ہیں 

 (۳۸)سورة الرعد۔ 

ُحوا ہللاُ َما یََشاُء َویُثأبُِت َوِعنأَدہُ أُمُّ الأِکتَاِب   یَمأ

ے اوراصلی کتاب اس کے ہللا جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اورجسے چاہتا ہے قائم فرما دیتا ہ:ترجمہ

 پاس ہے 

تفسیر کافی اورتفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ محو تو وہی چیز  

ہو گی جو پہلے سے قائم ہو اور اثبات اس چیز کا کیا جائیگا جو پہلے سے نہ ہو آپ نے فرمایا جب شب 

ول تک آتے ہیں اور جو کچھ اس سال میں قضا ء قدر ہوتی ہے تو فرشتے اور روح اور کاتبین اسمان ا

وقدر خداسے ہوتا ہے لکھتے ہیں پھر جس چیز کو خدا وند تعالی کا مقدم یا موخر کم یا زیادہ کرنے کا 

ارادہ ہو تا ہے لکھنے والے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کو محو یا اثبات کردے جناب امام 

ل ہے کہ جناب رسول خدانے فرمایا کہ ایک شخص صلہ رحمی کرتا ہے جعفر صادق علیہ السالم سے منقو

یعنی اپنے عزیزوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اور اسکی عمر کے تین سال ہی 

سال کر دیتا ہے اور ایک شخص قطع رحمی کرتا ہے اور  ۳۳باقی ہوتے ہیں تو خداوند تعالی انکو بڑھا کر 

سال باقی ہوتے ہیں تو خدا وند تعالی اسے کم کرکے تین سال یا اس سے بھی کم  ۳۳اسکی عمر کے 

 کردیتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السالم جب یہ ذکر فرماتے تو یہ آیت بھی تالوت فرماتے تھے 

 ( ۴۲)سورة الر عد ۔

َساًل قُلأ َکفَی بِاہللِ َشِہیًدا بَ   َت ُمرأ  یأنِی َوبَیأنَُکمأ َوَمنأ ِعنأَدہُ ِعلأُم الأِکتَاب َویَقُوُل الَِّذیَن َکفَُروا لَسأ

تم یہ کہدو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو ایک ہللا کافی ہے اور دوسراوہ جسکے :ترجمہ

 پاس اس کتاب کا پورا علم ہے ۔

س آیت میں خدا کافی ۔الخرائج اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ ا

وند تعالی نے صرف ہم کو مراد لیا ہے اور علی ہم میں سے اول ہم میں سے افضل اور بعد رسول خدا سب 

 سے بہتر ہیں 

حتجاج طبری میں ہے کہ کسی شخص نے جناب امیرالمومنین سے دریافت کیا کہ آپ کی سب سے  ا

مایا کہ خداوند تعالی کی مراد من عندہ علم بڑھی ہوئی تعریف کیا ہے آپ نے یہی آیت تالوت فرمائی اور فر

 الکتب سے ہم ہی ہیں 

المجالس میں ہے کہ جناب رسول خدا سے اس آیت کے معنی دریافت کئے گئے تو فرمایا کہ یہ میرا بھا ئی 

 علی ابن ابی طالب ہے 
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 (۱۳) سورة ابراہیم

ِدِہمأ   َض ِمنأ بَعأ َرأ ِکنَنَُّکمأ اْلأ  َولَنُسأ

 بعد زمین میں ضرور آباد کرئینگے ۔۔ اور ان کے:ترجمہ

تفسیر قمی میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جو شخض اپنے پڑوسی کو اس خواہش سے  

 ایذادے کر اسکا مکان لے لے تو ہللا اسکا مکان اسی پڑوسی کو دلوادیگا 

 (۱۴) سورةابراہیم۔

تَفأتَُحوا َوَخاَب ُکلُّ َجبَّاٍر َعنِیٍد    َواسأ

یں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ ہر وہ شخص جو الالہ االہللا کہنے سے انکا ر کرے وہی التو حید م

جبار وعنیبد ہے تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ عنیبد کے معنی ہیں 

 حق سے روگردان ہو جائے واال 

 من ماہ صد ید ۔اور پیپ کا پانی پالیا جائے گا 

مجمع البیان میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جبار وعنید کو آتش تفسیر  

جہنم میں زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جو خون اور پیپ بہ رہا ہو گا وہ پالیا جائے گا اورجناب 

پھر  رسول خدا سے منقول ہے کہ جب وہ اس کے قریب الئے جائیں گا تو وہ اس کو ناپسند کریں گے اور

اور قریب الئے جائے گا تو چہرہ جھلس جائے اور سر کی کھال گر جائے گی اور پانی مانگے گا تو ایسا 

دیا جائے گا جیسا پگھال ہوا تا بئہ اور سیسہ کہ چہروں کو جھلس دے گا اور پھر وہ جس وقت اس پانی کو 

 پےئے گا تو اسکی انتڑیاں کٹ کر مبر ز سے نکل جائیگی 

لوگو ں نے اپنے پر وردگار کا انکار کیا انکی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی اعمالھم ۔۔جن 

ماند ہیں جسکو اند ھی کے دن تیز ہوا اڑاے جائے جو کچھ انہوں نے کیا ہو گا اس کے کسی جزو پر 

خیرات اختیار نہ رکھیں گے انتہا درجے کی ناکامی ہی تو مطلب ہے کہ کفارکے جتنے کام ہیں صدقہ دینا ۔

کرنا صلہ رحمی کرنا غالم آزاد کرنا قرض اتارناقرض معاف کر دینا مظلوم کی فریاد رسی کرنا اس کی 

تکلیف کم کر دینااسکی تکلیف کو بالکل رفع کردینا یہ سب بیکار ہو نگے اس سبب سے کہ بنیاد انکی معر 

 فت خدا پر نہ ہو گئی۔ 

 (۲۰) سورةابر اہیم۔

بَُروا  تَکأ  َْ اسأ

لمتجد میں امیر المومنین علیہ السالم کاخطبہ غدیر منقول ہے جس میں اس آیت کو تالوت فرمانے مصباح ا

کے بعد حضرت نے حاضرین سے سوال کیا کیا تم جانتے ہو استکبار کے کیا معنی ہیں پھر اسکے معنی 

ی کی تاکید یہ ارشاد فرمائے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اسکی اطاعت نہ کرنا اور جسکی پیرو

 کی گئی ہے اور اس سے اعلے اور بالدین بیٹھنا ۔
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 (۲۱)سورةابراہیم ۔

َد الأَحقِّ   ُر إِنَّ ہللاَ َوَعَدُکمأ َوعأ َمأ ا قُِضَی اْلأ یأطَاُن لَمَّ  َوقَاَل الشَّ

 ترجمہ ۔اور شیطان تو کہہ دے گا کہ ہللا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا

پس میں نے تم سے اس کے خالف کیا اور میر ا تو تم پر کوئی قابو تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں تم 

کو بال یا اور تم نے مان لیا تھا پس تم مجھے مالمت نہ کرواپنے آپ ہی کو مالمت کرو اب نہ میں تمہارا 

م نے مجھے شریک بنایا تھا میں فر یاد درس ہو سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد میں ہو سکتے ہو جسکا ت

 تو اسکا پہلے ہی منکر ہو چکا تھا یقینا جو نا فر مان ہے انہی کے لئے درد ناک عذاب ہے ۔

وقال الشیطین تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ قران مجید  

 ب مراد ہے عمر ابن خطا( ثانی)میں جہاں وقال الشیطین آیا ہے ویہیں

 (۲۳․ ۲۴․ ۲۵) سورةابراہیم

ُعہَا فِی السََّماءِ   لُہَا ثَابٌِت َوفَرأ تِی أُُکلَہَا ُکلَّ ِحیٍن ( ۲۴) أَلَمأ تََری َکیأَف َضَرَب ہللاُ َمثاًَل َکلَِمةً طَیِّبَةً َکَشَجَرٍة طَیِّبٍَة أَصأ تُؤأ

ثَاَل لِلنَّاِس  َمأ ِرُب ہللاُ اْلأ ِن َربِّہَا َویَضأ ِق ( ۲۵)لََعلَّہُمأ یَتََذکَُّروَن بِإِذأ تُثَّتأ ِمنأ فَوأ َوَمثَُل َکلَِمٍة َخبِیثٍَة َکَشَجَرٍة َخبِیثٍَة اجأ

ِض َما لَہَا ِمنأ قََراٍر  َرأ  اْلأ

کیا تم نے خیا ل نہیں کیا کہ خد اوند تعالی نے پاک کلمہ کی مثال کیسے بیان کی ہے کہ وہ ایک :ترجمہ

ی جڑ قائم ہے اور اسکی شاخ آسمان پر پہنچی ہوئی ہے ہر زمانے میں خدا عمدہ درخت کی ماند ہے اسک

کے حکم سے اپنا پھل دیتا رہتا ہے اور یہ مثالیں خدا وند تعالی آدمیوں کے لئے اس غرض سے بیان کرتا 

ہے کہ یاد رکھیں اور ناپاک کلمہ کی مثال بد حیثیت درخت کی سی ہے کہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے 

 جائے اور اسی کا قیام کچھ بھی نہ ہو ۔ نوچ لیا

شجرة طیبة ۔کافی میں جناب امام جعفر صاد ق علیہ السالم سے اس آیت میں شجرہ کا مطلب دریافت کیا گیا 

فرمایا یہاں وہ درخت مراد ہے جسکی جڑ جناب رسول خدا اور تنا امیر المومنین اورآئمہ جو ان دونوں کے 

شاخیں ہیں اور آئمہ کا علم اس درخت کا پھل ہے اور ان حضرت کے  بزرگوں کی اوالد ہیں وہ اس کی

شیعہ یعنی مومنین اس درخت کے پتے ہیں پھر فرمایا کہ ہللا جو نہی کوئی مومن پیدا ہوتا ہے تو ایک پتہ 

 اس میں لگ جاتا ہے اور جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو ایک پتہ گر جاتا ہے ۔

ہیں تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول  شجرة خبیثہ اس سے مراد بنی امیہ

ہے کہ اس آیت میں خدا وند تعالی نے اپنے بنی کے اہل بیت کی اور ان کے دشمنوں کی مثالیں بیان 

 فرمادی 

 (۲۷) سورةابراہیم۔

َمةَ ہللاِ ۔۔۔ لُوا نِعأ  أَلَمأ تََری إِلَی الَِّذیَن بَدَّ

 ے بارے میں غور نہیں کیا جنہوں نے خدا کی نعمت کو ناشکری کیا تم نے ان ک: ترجمہ
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 کفر قومھم ذار لبور جھھنم لعلو نھا ولئبس القرار 

سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہالکت کے گھر یعنی جہنم میں جا اتا را وہ سب اس میں جائیں گے : ترجمہ

 اور وہ سب اس میں جائیں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ۔

عمت ہللا ۔کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا کہ بدلو ن

لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں عرض کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ قریش کے دو بد کا ر قبیلوں کے بارے 

میں ہے خدا وند تعالی نے  میں ہے یعنی بنومخیرہ اور بنو امیہ ۔فرمایا وہللا کل نافرمان قریش کے بارے

اپنے نبی کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے قریش کو تمام عرب پر فضیلت دی اور اپنی نعمت ان 

پر پوری کی اور اپنا رسول انکی طرف بھیجا ۔پس انہوں نے میری نعمت کو کفر میں بدل دیا اور اپنی قوم 

 کو ہالکت کے گھر میں اتارا ۔

علیہ السالم سے منقول ہے اس سے مراد وہ پورے کل قریش ہیں جنہو ں نے جناب امام جعفر صادق 

رسول خدا سے عداوت کی اور آنحضرت سے لڑ ے اور ان کے وصی کا انکار کیا خدا وند تعالی نے 

والیت وخالفت علی علیہ السالم کو اپنی نعمت فرمایا اوراس آیت میں یہ فرمایا کہ کفا ر قریش نے خدا کی 

کو کفر میں بدل دیا تو ظاہر ہے کہ خالفت علی علیہ السالم تو نعمت خدا تھی اب جس سے بدل گئی نعمت 

وہ کفر ہوا یا کچھ اور تفسیر قمی میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے منقول ہے کہ ان لوگو ں کی کیا 

انحراف کیا اور اس حالت ہوگئی جنہوں نے سنت جناب رسول خداکو بدل دیا اور آنحضرت کے وصی سے 

بات سے نہ ڈرے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے گاپھر یہ آیت تالوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہللا کی وہ 

نعمت جس کے ذریعہ سے اس نے اپنے بندوں پر انعا م فرمایا ہم ہیں اور قیامت کے دن جو شخص کامیاب 

 ہوگا وہ ہمارے ذریعہ ہی سے کامیاب ہوگا ۔ 

 (۳۵)راہیم ۔سورة اب

 فََمنأ تَبَِعنِی فَإِنَّہُ ِمنِّی َوَمنأ َعَصانِی 

جو میرااتباع کریگا وہ میرا ہے اور جو میر ی فنک غفور رحیم نافرمانی کریگا تو اس میں شک :ترجمہ 

 ہی نہیں کہ تو بڑا بخشنے واال اور رحیم اوررحم کرنے واال ہے 

وہ ہم ․سے منقول ہے کہ جو شخص ہم سے محبت رکھے گا  تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السالم

اہل بیت میں سے شمار کیا جائیگا اس پر عرض کیا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں سے فرمایا ہاں ہم میں سے 

 ہے کیا تو ابراہیم علیہ السالم کا قول میں یہ قول نہیں سنا من تبعنی فانہ منی

 ( ۳۶) سورة ابراہیم۔

َعلأ أَفأئِدَ   ةً ِمنأ النَّاِس تَہأِوی إِلَیأِہمأ فَاجأ

 ترجمہ ۔پس آدمیوں میں سے بعض کے دل ان کی طرف مائل وگرویدہ کردیجییو ۔

تفسیر عیاشی میں جناب اما م محمدباقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ خدا وند تعالی نے یہاں کل آدمی نہیں 

تم جیسے ہوں وہ وہ اس لئے کہ تم لوگوں مثال  لئے ہیں بلکہ اے محبان اہل بیت خداکی مراد تم ہو اور جو
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عام لوگوں میں ایسی مثال ہے جیسے کالے بیل کی جلد پر کچھ سفید بال ہوں لوگو ں پر الزم ہے کعبةہللا کا 

حج بجا الئیں اور بوجہ اس کے کہ خدا نے اسکو عظمت دی ہے اسکی عظمت کریں اور بعد حج بیت ہللا 

 ہم ہوں مالقات کریں کہ ہللا تک پہنچانے والے ہم ہیں ۔ ہم اہل بیت سے جہاں کہیں کہ

 (۲)سورة الحجر 

لِِمیَن   ُربََما یََودُّ الَِّذیَن َکفَُروا لَوأ َکانُوا ُمسأ

 ترجمہ ۔جو لوگ کافر ہوگئے ہیں بہت دفعہ دوخواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے 

اور قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے  

السالم سے منقول کہ قیامت کے دن ایک منادی پروردگار عالم کی طرف سے ندا کرئے گا کہ جنت میں 

 سوائے بندہ مسلم کے اور کوئی نہ داخل ہوگا ۔اس وقت کافر یہ خواہش کر ئے گا کہ کاش ہم مسلم ہوتے ۔

یں ڈالے کافی میں جناب امیرالمومنین سے منقول ہے کہ مجھے ویلھم االمل اور امید انکو یہود ولہب م

تمھارے متعلق دوباتوں کا اندیشہ ہے خواہش نفس کی پیروی اور جھوٹی امیدیں باند ھ لینا خواہش نفس کی 

پیروی تو حق سے بازرکھتی ہے اور جھوٹی امیدوں کا تانا باند ھنا آخرت کو بھالدیتا ہے انہی حضرت 

 ہے  سے یہ بھی منقول

جتنا کوئی بندہ اپنی امید بڑھا لیتا ہے اتنا ہی بد عملی کرتا ہے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ 

اپنی اجل کو دیکھتا ہوا اور اس بات کو معلوم کر لیتا کہ وہ کس تیزی سے اسکی طر ف آرہی ہے تو طلب 

 دینا کے متعلق کسی کام کے کرنے کا پسند نہ کرتا ۔

 (۴۰)۔سورةالحجر

 ۔۔۔قال ھذاصراط علی مسستقیم ۔۔۔

 ترجمہ ۔فرمایا یہ علی علیہ السالم کا سیدھا راستہ ہے 

کمیل ابن زیا دسے روایت ہے کہ میں نے اپنے موال جناب امیر المومنین علیہ السالم سے عرض کی کہ یا 

 موال یہ میرا نفس کیا چیز ہے اسے تو پہنچوادیجئے ۔

کو پہنچوادوں میں نے عرض کیا یا موال کیا نفس ایک سے زیادہ ہیں فرمایا  فرمایا اے کمیل کون سے نفس

 کہ ہاں کمیل نفس چار ہیں 

نا میہ ۔بناتیہ ۔حسیہ ۔صیوانیہ ۔ناطفہ قدسیہ ۔کلیہ الہیہ اور ان میں سے ہر ایک کی پانچ قوتیں ہیں اور دودو 

 خاصیتں پس نامیہ بنا شیہ کی پانچ قوتیں ہیں ۔

 ․․․مر بیہ اور اسکی دوخاصیتیں ہیں  ۵دافعہ  ۴ہا ضمہ  ۳جاذبہ  ۲مالکھ 

 اور امراض نفس کے پیدا ہو نیکی جگہ جگر ہے ( زیارت اور نقصان یعنی جسم کا بڑھانا اور گھٹانا 
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 حسیہ صوائیہ اسکی پانچ قوتیں ہیں 

راضی ہونا یعنی )اور چھونا اور اسکی دوخاصیتیں ہیں رضاوغصب ۵چھنیکنا  ۴سونگھنا ۳دیکھنا ۲استنا 

 (․اور ناراض ہونا 

 اور اس نفس کے پیدا ہونے کی جگہ دل ہے تیسرانفس ناطقہ قوصیہ اسکی پانچ قوتیں ہیں

یعنی تمام بری چیزوں نے )نیتیات اور اسکی دوخاصیتں ہیں نزاہت اور حکمت ۵حلم  ۴علم ۳ذکر  ۲فکر ۱

ہے بلکہ یہ فر شتوں کے نفس سے زیادہ  علیحدہ رہنا دانائی اور اس نفس کے پیدا ہونے کی کوئی جگہ نہیں

کچھ نہ  ۲فنا کی حالت میں باقی رہنا ۱متشابہ ہے اور چوتھا نفس کلیہ الہیہ اور اس کی پانچ خاصیتں یہ ہیں 

ہر بال میں صبر  ۵باوجود غنی ہوئے کے فقیر رہنا ۴حالت ذلت کو عزت سمجھنا  ۳ملنے کو نعمت سمجھنا 

تسلیم یہی وہ ہے جسکا عبداء خدا ہی کی طرف ہوگا ۔اور اسکا نمود بھی کرنا اسکی دوخاصیتں ہیں رضا و

خدا ہی کی طرف ہوگا اور الہی کی نسبت خدا نے فرمایا ولفخت فیہ من روحی اور اس سے خطاب ہوگا یا 

 ایتہا النفس النفس المطمةارجھی الی راضیةنر ضٰیة

حالت میں لوٹ کر آو کہ تو اس سے اے خدا اطمنیان والے یعنی نفس اپنے پروردگار کی صرف اس 

 راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے ۔

 ۴۶سورة الحجر 

 ونزعنا ما فے صدور من علی اخوانا علی سسر وقبقلین 

اور ان کے دلوں میں جو کچھ کینہ ہو گا ہم اسے کو نکال دینگے اور تختوں پر ایک دوسرے کے :ترجمہ

 گے ۔مقابل بھائی بھائی کی حیثیت سے بیٹھے ہو ن

کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ہمارے شیعو وہللا تم ہو 

جن کے بارے میں خداوند تعالی نے فرمایا ونزعنا ما فے صدورھم اور ایک روایت میں ہے کہ وہللا خداوند 

 تعالی نے اس آیت میں سوائے شیعوں کے کسی کو مراد نہیں لیا۔

 (۸۶) الحجر۔ سورہ

 ولقداتینک سبحامن لمشانی والقرآن العظیم 

 اورعظمت واال قرآن عطاکیا(سورةفاتحہ )اور بے شک ہم نے آپکو باربار دہرانے کی سات آیتیں  

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا توفرمایا یہ سورہ 

ہیں الجملہ بسم ہللا الرحمن الرحیم اجر مثانی کا نام اس لیے رکھ گیا کہ یہ  حمد ہے جس کی سات آیتیں

 دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے 
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تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے ۔کہ وہ مشانی جو خدا وند تعالی   

بارک سات ہیں محمد ۔علی ۔فاطمہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی وہ ہم ہیں چہادہ معصومین کے اسماء م

 (چہادہ معصومین )۔حسن ۔حسین ۔جعفر ۔موسی ۔سبگا من مثالی یعنی سات دو چند 

 (۸۷)سورة الحجر۔

 الَتَُمدَّنَّ َعیأنَیأک

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جناب 

جو شخص مصبتیوں پر صبر نہ کریگا وہ دینا سے بڑی حسرت کے ساتھ رسول خدا نے ارشاد فرمایا 

جائیگا اور جو دوسروں کے مال پر نظر کریگا اسکا رنج بڑے گا اور غصہ کم نہ ہو گا اور جو شخص 

کھانے اور کپڑے کے سوا خدا کی اور نعمتوں کو نعمت نہ سمجھے گا اسکے اعمال خیر کم ہو جائیں گے 

اور جو دنیا کیلئے رنجیدہ ہو گا خدا اس سے ناراض ضرور ہوگا اور جو شخص  اور عذاب قریب آئیگا

 ایسی مصیبت کی شکا یت کرے گا جو اس پر پڑی تو گویا خدا کا شاکی ہوگا ۔

اور جو شخص اس وقت کے قرآن پڑھنے والوں میں سے جہنم میں جائیگا پس وہ ان میں سے سمجھا 

اڑائی اور جو شخص کسی دولت مند کے پاس آکر مال کی  جائیگا جنہوں نے خدا کی آیتوں کی ہنسی

 خواہش سے اظہار خشوع اور خصوع کرتا ہے اسکا دوتہائی دین جاتا رہتا ہے ۔

 (۹۷)سورةالحجر ۔

ِد َربَِّک َوُکنأ ِمنأ السَّاِجِدین   فََسبِّحأ بَِحمأ

ورکفار تمہیں ستایں تم پس تم اپنے رب کی تسبیح پڑھو اورسجدہ کرومطلب یہ کہ جب مناقبین ا: ترجمہ

 خداوند تعالی کی تسبیح وتحمید اور نمازمیں مشغول ہو جایا کرو کہ تمہارا ہم غم دفع ہو جایا کرئے ۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ تم کو مبعوث فرمایا اپنے کل معامالت میں 

بوث فرمایا تو انکو صبرومالئمت کا حکم دیا آنحضرت صبر الزم ہے ہللا تعالی نے جناب رسول خدا کو مع

نے صبر فرمایا یہاں تک کہ لوگوں نے دفعیہ جنون کے منتر پڑھنے شروع کئے اور بعضوں نے جادو 

کرنا چاہا ۔تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب رسول خدا کو جب کوئی رنج دینے واال امر پیش آتا تو 

 کرتے تھے  انحضرت نماز میں مشغول ہو جایا

 (۲۰) سورةآل عمران۔

فُُروَن بِآیَاِت ہللاِ َویَقأتُلُوَن النَّبِیِّیَن بَِغیأِر َحقٍّ َویَقأتُلُوَن الَِّذیَن یَأأُمُروَن بِا ہُمأ بَِعَذاٍب أَلِیٍم إِنَّ الَِّذیَن یَکأ رأ ِط ِمنأ النَّاِس فَبَشِّ لأقِسأ

َمالُہُ ( ۲۱) لَئَِک الَِّذیَن َحبِطَتأ أَعأ ِخَرِة َوَما لَہُمأ ِمنأ نَاِصِریَن أُوأ نأیَا َواْلأ  مأ فِی الدُّ

ترجمہ ۔بہ تحقیق جو لوگ خدا کی نشانیوں کے منکر ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں ۔ جو آدمیوں 

سے عدل وانصاف کا حکم دیتے ہیں پس انکو درد ناک عذاب کی بشارت دو وہ وہی جن کے اعمال دنیا 

 اکارت ہوجائیں گے ۔ وآخرت کے اعمال



60 

 اوران کا کوئی بھی مددگار نہ ہو گا۔

تفسیر مجمع البیان میں رسالتمآب محمد رسول ہللا سے منقول ہے کہ آنحضرت سے دریافت کیا گیا کہ 

 قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس شخص کا دیا جائیگا۔

خص کو قتل کیا ہوگاجو امر فرمایا اس شخص کو جن نے کسی نبی کو قتل کیا ہو گا یا کسی ایسے ش

بالمعروف اورنہی عن المنکر بجا التا ہو اورآنحضرت کے زمانے کے لوگ جنہوں نے جناب رسول ہللا 

اور مومنین کے قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن خداوند تعالی نے انکو محفوظ رکھا ان سب کے حق میں خداوند 

ران کے دنیا وآخرت کے اعمال سے حبط ہو تعالی فرماتا ہے کہ ان کے سخت عذاب کی بشارت دو او

 جائیں گے ۔

اہل سنت کی کتاب احادیث میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے عماریاسرسے فرمایا کہ تجھ کو گروہ باغی قتل 

کریں گے اورتوان کو بہشت کی طرف بالتا ہوگا اوروہ تجھ کو دوزخ کی طرف بالتے ہوں گے یعنی توان 

ار یاسر حضرت علی علیہ السالم ہمراہیوں کی طرف سے ہو کر کر معاویہ کو نیکی کا حکم کرتا ہوگاعم

اور اس کے جو جناب امیر المومنین علیہ السالم کے لشکر لڑے ان باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے پس معلوم 

ہوا کہ معاویہ اوراس کے ہمراہیوں جو نیکی کا حکم کرنیوالے ہیں قتل کرتے تھے وہ سب ہمیشہ دوزخ 

 ں گے اور انکو اوران کے عذاب سے کوئی رہائی نہیں دیواسکے گا ۔میں جائی

 (۵۹) سورة آل عمران۔

تَِریَن   الأَحقُّ ِمنأ َربَِّک فاَلَتَُکنأ ِمنأ الأُممأ

حق ہمارے رب کی طرف سے ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا جناب رسول خدا سے : ترجمہ

تین خصلتیں ہیں وہ منافق ہے ہر چند روزہ رکھے اور نماز روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس میں 

 پڑھے ۔

اور (۳)اور اگر وعدہ کرئے تو اسے کے خالف کرئے (۲) جس وقت کچھ بات کہے تو جھوٹ بولے(۱)

اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرئے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ دورکعت نماز آخر شب بہتر ہے 

سے کہ اس میں ہے اور اگر نماز شب میری امت پر شاک نہ ہوتی تو میں امت  تمام دنیا سے اور اس چیز

پر واجب کرتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ جن گھروں میں لوگ نماز شب پڑھتے 

ہیں اور تالوت بھی کرتے ہیں وہ گھر روشن ہوتے ہینآ سمان کے لوگوں کے واسطے جیسے ستارے زمین 

واسطے ہوتے ہیں اور بعد اس کے فرمایا کہ نماز شب پڑھتے رہو کہ وہ سنت ہے ہمارے  کے لوگوں کے

پیغمبر کی اور طریقہ صالحین کا ہے اور دور کرنے واال دردوں کابدن ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت 

ہ نے امیرالمومنین علیہ السالم سے خطاب کرکے فرمایا اے علی نماز شب کو ہمیشہ قائم رکھوتو اور ی

 کلمہ تین مرتبہ فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی بہت پڑھے نماز شب کو تو منہ اسکا خوبی کے ساتھ ہو ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السالم سے روایت ہے کہ فرمایا کہ تعجب رکھتا ہوں اس آدمی سے کہ چار 

دشمن سے  جس وقت(۱)چیزوں سے خوف کرے اس واسطے سے چار چیزوں کی طرف پناہ نہیں لیتا 

 ڈرے تو کیوں نہیں کہتا حسبناوہللا ونعم الوکیل ۔
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جس (۳)جس وقت دشمن کے مکر سے ڈرتے تو کسی واسطے پناہ نہیں لے جاتا کلمہ افوص امرہللا (۲)

وقت غم پہنچے تو کس واسطے نہیں کہتا الالہ االان سبحناک انی کنت من الظامین جس وقت زیادتی مال کی 

 نہیں کہتاماشاہللا القوة االباہللطلب کرتے تو کس واسطے 

 ( ۴۲)سورة نساء ۔ 

لَُموا َما تَقُولُوَن َوالَُجنُبًا إاِلَّ   الَةَ َوأَنأتُمأ ُسَکاَری َحتَّی تَعأ تَِسلُوا یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا الَتَقأَربُوا الصَّ  َعابِِری َسبِیٍل َحتَّی تَغأ

 َوإِنأ ُکنتُمأ 

میں مسجد یا نماز کے پاس نہ جانااور جب تک (نیند)لوں جب تم غفلت کی حالت اے ایمان النے وا: ترجمہ

کہ تم جو کچھ کہتے ہو اسے سمجھنے نہ لگو اور نہ حالت جنابت میں جانا سوائے اس کے کہ راستے سے 

گزر جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخالسے 

رغ ہو کر آئے یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو یا تم کو پانی نہ مال ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا فا

پھر اپنے چہروں کے بعض حصوں کا اور ہاتھوں کے بعض حصوں کا مسح کرنا بیشک ہللا بڑا درگزر 

 کرنے واال ہے اور بڑا بخشنے واالہے ۔

دق علیہ االسالم اس آیت کے معنی پوچھے گئے تو حضرت سکا ری تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صا

نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے نیند کی غفلت اور مطلب یہ ہے کہ جب تم پر ایسی نیند غالب ہو کہ تم 

رکوع وسجود اور تکبیر میں جو کچھ کہو اسکا مطلب نہ سمجھو تو اس وقت نماز نہ پڑھو اور جیسا کہ 

س سے مراد شراب کا نقشہ ہے یہ غلط ہے جناب امام موسی کا ظم علیہ السالم عوام الناس کا گمان ہے کہ ا

 کے قول سے ثابت ہے کہ شراب حرام ہونے سے پہلے اس سے شراب کا نشہ بھی مراد تھا 

 (۶۸۔۶۷۔۶۶۔ ۶۵)سورة النسا ۔

ًرا َعِظیًما   تَقِیًما ( ۶۷)وأ ِمنأ لَُدنَّا أَجأ لَئَِک َمَع الَِّذیَن أَنأَعَم ہللاُ  (۶۸)َولَہََدیأنَاہُمأ ِصَراطًا ُمسأ ُسوَل فَأُوأ َوَمنأ یُِطعأ ہللاَ َوالرَّ

لَئَِک َرفِیقًا الِِحیَن َوَحُسَن أُوأ ہََداِء َوالصَّ یقِیَن َوالشُّ دِّ  َعلَیأِہمأ ِمنأ النَّبِیِّیَن َوالصِّ

نی علی مر تضی یع)اور اگر وہ اس کے موافق کرتے ہیں جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی : ترجمہ

تو یہ بات انکے لئے بہت ہی اچھی تھی ٍاور انکے ایمان کی زیادہ مضبوطی کا باعث ہوتا ( کے بارے میں

اور اس وقت ہم بھی انکو بڑا اجر دیتے اور صراط مستقیم تک پہنچاتے اور جو ہللا اور رسول خدا کی 

انعام کیا ہے کہ بعض پیغمبروں میں اطاعت کریں گے وہی تو ان لوگوں کے ساتھ ہو گے جن پر ہللا نے 

سے اور بعض صدیقین میں سے اور بعض شہیدوں میں سے اور بعض صالحین سے بھی اور وہی لوگ 

 رفاقت کے لئے سب سے اچھے ہیں 

کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ پر ہیز گاری سے ہماری ا اعانت  

کے حضور جو شخص پر ہیز گاری کے ساتھ جائے گا تو خدا کی طر ف کرو کیو نکہ تم میں سے خدا 

سے بڑی کشائش ملے گئی جیسا کہ خدا وند تعالی ارشاد فر ماتا ہے اور پھر یہ آیت تالوت فرمائی پھر 

فرمایا کہ نبی بھی ہم میں سے ہیں اور شہد ااور اورصحالحین بھی ہم میں سے ہیں جناب امام جعفر صادق 

سے منقول ہیں کہ مومن دوقسم کے ہیں ایک تو ہللا پر وہ ایمان الئے والے جس نے کل شرطیں علیہ السالم 

پوری کی ہوں جو مومن کے لئے ہللا نے مقرر کی ہیں پس وہ تو انبیا ؤشہدا ورصالحین کے ساتھ ہو نگے 

ہوگئی اور اس سے بہتر رفاقت کو نسی ہو سکتی ہے اور یہی وہ مومن ہیں جن کو منزل شفاعت حاصل 
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اور کسی کو انکی شفاعت نہ کرنے پڑ یگی اور یہی وہ مومن ہیں جسکو دنیا وآخرت کے خوف پیش نہ 

 آئیں گے اور ایک وہ مومن ہے جس کے قدم پھیل جائیں گے 

اس کی حالت زراعت کے ڈننھل کی سی ہو گئی کہ جدھر ہوا نے جھکا یا جھک گیا یہ وہ ہیں جسکو دنیا 

 گے اور آخرت میں بھی اسکی شفاعت کی جائے گئی اور انجام بخیر ہو گا ۔میں بھی خوف پیش آئیں 

تفسیر عیاشی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ تمہارا ذکر خداکے ذکرخدا نے کتاب میں فرمایاچنانچہ 

یہ پوری آیت پڑھی اولئک مع الذین انعم ہللا پھر فرمایا اس آیت میں مبین سے مراد جناب رسول خدا اور 

ن اور شہدا سے مراد ہم ہیں اورصالحین سے مراد تم ہو پس تم کو صالح وتقوی اختیار کرنا چاہیے صدیقی

 جیسا کہ ہللا نے تمہارا نام رکھا ہے 

تفسیر عیاشی میں جناب امام علی رضا علیہ السالم سے منقول ہے کہ ہللا پر یہ حق ہے کہ ہمارے دوست 

ا رفیق قرار دے اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں عیوان کو یہیں اور صادقین اور شہدا اور صالحین ک

سے منقول ہے کہ ہر امت میں ایک صدیق اور فاروق ہوتا ہے ملسو هيلع هللا ىلصاالخبارالرضا میں جناب رسول خدا 

 اس امت کے صدیق اور فاروق علی بن ابن طالب ہیں 

 (۷۹)سورة النسا ۔

َسلأنَاَک لِلنَّاِس َرُسواًل َوَکفَی بِاہللِ َشِہیًدا  َما أََصابََک ِمنأ َحَسنٍَة فَِمنأ ہللاِ َوَما أََصابََک ِمنأ    َسیِّئٍَة فَِمنأ نَفأِسَک َوأَرأ

 اے بندے جو بھالئی تجھے پہنچتی ہے یہ ہللا کی طر ف سے ہے اور جو برائی تجھ کو پہنچتی ہے : ترجمہ

ر بھیجا ہے اور ہللا یہ تیری ذات کی طرف سے ہے اے رسول ہم نے تم کو کل آدمیوں کے لئے پیغمبر بنا ک

( برائیاں )شہادت کے لئے کافی ہے حسنہ جو خدا کی طر ف سے ہے وہ احسان وامتحان ہے اور سیہ 

مجازات اور انتقام جو مصیبت تم پر پہنچی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کرتوت کے باعث حاالنکہ خدا 

حسنات کتاب خدا میں دو طرح کے  بہت کچھ معاف کر دیتا ہے تفسیرقمی میں معصومین کی روایت ہے کہ

 ہیں ۔

 ایک تو صحت وسالمتی ووسعت رزق وغیرہ ( ۱)

 اور دوسرے افعال کی نیکی جیسا کہ خدا فر مایا ہے ( ۲)

 (۱۶۰)سورہ انعام۔ 

 من جا ما لحسنة ملہ عشر امثالھا۔۔

بھی دو طرح کے اور اسی طرح سیات برائیاں (جو ایک نیکی کر یگا اسکو کم از کم دس گناثواب ملے گا 

ہیں جناب رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی پوست بدن کا لکڑی سے نہیں چھلتا ہے اور پاوں کسی مومن کا 

نہیں پھسلتامگر سبب گناہ کے کافی ہیں جناب امام رضا علی السالم سے حدیث قد سی ہے کہ خدا وند تعالی 

ے نفس کے لئے جو بھی چاہے کرئے تو نے فرمایا اے نبی آدم تیرا وجود میری مشیت سے ہے گو تو اپن

 نے میرے فرائض کو میری عطاکی ہوئی قو ت سے ادا کیا ہے 
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اور میری مصیت کرئے میں نے تجھ کو سمیع وبصیر وقوی بنادیا ہے پس جو نفع تجھ کو پہنچا ہے وہ ہللا 

میری طرف  کی طرف سے ہیں اور جو نقصان تجھ کو پہنچا وہ تیری ذات کے سبب ہے پس تیری خوبیا ں

منسوب ہونی چاہیں نہ کے تیری طرف اور نہ کہ میری طرف مجھ سے تیرے کس فعل کی بابت سوال 

 نہیں کیا جاسکتا ۔

 (۸۰۔۷۹)سورة النسا۔ 

َسلأنَاَک َعلَیأِہمأ َحفِیظًا  ُسوَل فَقَدأ أَطَاَع ہللاَ َوَمنأ تََولَّی فََما أَرأ فَإَِذا بََرُزوا ِمنأ ِعنأِدَک  َویَقُولُوَن طَاَعةٌ ( ۸۰)َمنأ یُِطعأ الرَّ

ِرضأ َعنأہُمأ َوتََوکَّلأ َعلَی ہللاِ  تُُب َما یُبَیِّتُوَن فَأَعأ   َوَکفَی بِاہللِ َوِکیاًل بَیََّت طَائِفَةٌ ِمنأہُمأ َغیأَر الَِّذی تَقُوُل َوہللاُ یَکأ

 ھر جائیگاجو رسول خدا کی اطاعت کر یگا اس نے یقینا خدا کی اظاعت کی اور جو پ:ترجمہ 

 تو ہم نے تم کو انکا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اور انکی حالت یہ ہے 

کہ منہ سے تو اطاعت کا قرار کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں تو جو کچھ تم 

کہہ دیتے ہو اسکے بر خالف انہیں میں سے ایک گروہ راتوں کو مشورہ کرتے ہے اس کو ہللا لکھتا جاتا 

 ہے اور اب تم ان سے روگردانی کرو اور ہللا پر بھروسہ رکھو اور کارساز ہونے کے لئے ہللا کافی ہے ۔

جناب رسول خدانے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حقیقت میں خدا سے محبت کی  

سے  اور جس میری اطاعت کی نے فی الواقع خدا کی اطاعت کی اس پر منافقوں نے کہا کہ ہم کو تو شرک

منع کرتے ہیں اور خود شرک کی باتیں کرتے ہیں انکا مطلب سوائے اس کے کچھ اور نہیں معلوم ہوتا کہ 

جس طرح نصاری عیسی کو خدا سمجھتے ہیں اس طرح ہم انکو پروردگا ر سمجھ لیں اس وقت یہ آیت 

 نازل ہوئی ۔

منقول ہے کہ چوٹی کی بات  کافی میں اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے 

اور معامالت کی کنجی اور تمام اشیا ء کا دروازہ اور خداکی رضا مندی یہ ہے کہ امام کو پہچان کر اس 

 کی اطاعت کی جائے اس لئے کہ خدا فرماتا ہے 

من یطع الرسول فقد اطاع ہللا اور سبب یہ کہ رسول جن چیز کا پہچاننے واال ہے امام اسکی اشاعت کرنے 

 اال ہے و

 ( ۶۴)سورةالنسا ۔

ا قَ  ُموَک فِیَما َشَجَر بَیأنَہُمأ ثُمَّ الَیَِجُدوا فِی أَنفُِسِہمأ َحَرًجا ِممَّ ِمنُوَن َحتَّی یَُحکِّ لِیًمافاَلََوَربَِّک الَیُؤأ  َضیأَت َویَُسلُِّموا تَسأ

ک ان جھگڑوں میں ایسے نہیں ہے تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہ ہونگے جب ت: ترجمہ

سے جوان کے مابین بڑے ہیں تم کو حاکم نہ بناہیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے ایسے دلوں میں 

 تنگی نہ پائیں اور اسکو اس طرح تسلیم کر لیں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے 

عبادت کریں  حضرت امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ خدا کی 

اور نماز کو ہمیشہ قائم رکھیں اور زکوة دیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور حج بیت ہللا کا بجا 
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الئیں اور بعد اسکے کہیں کہ فالنہ امر جو رسول خدا نے کہا ہے نہ کرنا اسکا بہتر تھا یا رسول خدا کے 

 اور بعد اس کے یہ آیت تالوت فرمائی کئے ہوئے سے دل تنگی یا گرانی پائیں تو وہ لوگ مشترک ہیں 

 (۸۲)سورة النسا۔

تُمأ الشَّیأطَاَن إاِلَّ قَلِیاًل  َمتُہُ الَتَّبَعأ ُل ہللاِ َعلَیأُکمأ َوَرحأ الَفَضأ  )َولَوأ

اور اگر تم پرہللا کا فصل اور اسکی رحمت نہ ہوتی تو سوائے بہت ہی تھوڑے لوگو ں کے سب : ترجمہ

 تے ۔شیطان کے پیروکار ہوگے ہو

تفسیر عیاشی میں جناب محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ فضل ہللا سے مراد ہیں جناب  

 رسول خدا اور رحمتہ سے مراد علی المرتضی اور ائمہ مصصومین ہیں ۔

 (۸۴)سورةالنسا ء۔

فَعأ َشفَاَعةً   فَعأ َشفَاَعةً َحَسنَةً یَُکنأ لَہُ نَِصیبٌِمنأہَا َوَمنأ یَشأ ٍء ُمقِیتًاَمنأ یَشأ  َسیِّئَةً یَُکنأ لَہُ ِکفأٌل ِمنأہَا َوَکاَن ہللاُ َعلَی ُکلِّ َشیأ

اور جو شخض اچھی سفارش کرئے گا اس میں سے ا سکو بھی حصہ ملے گا اورجو شخص بری  

 سفارش کرئے گااس میں اس اس کوحصہ ملے گا خدا ہر شے کا نگران ہے 

لسالم سے منقول ہے کہ جو شخص غیب میں اپنے الجوامع میں جناب امام جعفر صادق علیہ ا 

مسلمان بھائی کے لئے دعا کرئے وہ دعا اسکی قبول ہو جاتی ہے اورفر شتہ اس سے یہ کہتا ہے کہ تجھے 

 اس سے دو چند ملے گا نصیب یہی ہے ۔

سورة النسا ء ۔ ٍْ(۱۰۷) 

فُوَن ِمنأ ہللاِ َوہَُو َمعَ  تَخأ فُوَن ِمنأ النَّاِس َوالَیَسأ تَخأ َملُوَن ُمِحیطًایَسأ ِل َوَکاَن ہللاُ بَِما یَعأ َضی ِمنأ الأقَوأ  ہُمأ إِذأ یُبَیِّتُوَن َما الَیَرأ

لوگوں سے تو یہ چھپاتے ہیں اور وہ خدا سے نہیں چھپاتے حاالنکہ جب راتوں کو ان باتوں کا : ترجمہ

 مشورہ کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے توخدا کا علم اسکو گھیرے ہوئے ہیں 

افی میں جناب امام موسی کاظم علیہ السالم کی تفسیر میں وراد ہے کہ اس سے مراد اول وثانی اور عبیدہ ک

 بن الجراح منقول ہے 

احتماع طبرسی میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے منقول ہے کہ خدا وتعالی نے دین میں  

ے کہ وفات رسول کے بعداس طرح باطل کو تخیرات پیدا کرنے والوں کا قصہ اس آیت میں بیان فرمادیا ہ

قائم کریں گے جیسا کہ یہودی وانصاری نے موسی علیہ السالم کے بعد وفات موسی علیہ السالم وفقدان 

 عیسی توارت انجیل میں تخیرات کئے اور کلمات کو ان کے موقعوں سے بدل ڈاال۔

 (۱۱۵۔۱۱۴)سورة النسا ء۔
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ُسوَل ِمنأ بَ   لِِہ َجہَنََّم َوَسائَ َوَمنأ یَُشاقِقأ الرَّ ِمنِیَن نَُولِِّہ َما تََولَّی َونُصأ ِد َما تَبَیََّن لَہُ الأہَُدی َویَتَّبِعأ َغیأَر َسبِیِل الأُمؤأ تأ عأ

فُِر َما ُدوَن َذلَِک لَِمنأ یََشاُء ( ۱۱۵)َمِصیًرا  َرَک بِِہ َویَغأ فُِر أَنأ یُشأ  إِنَّ ہللاَ الَیَغأ

س کے حق اس کے لئے کھل جائے رسول خداکی مخالفت اختیا ر کرئے گا ترجمہ ۔اور جو شخص بعد ا 

اور وہ مو منو ں کے راستوں کے سواکوئی راہ اختیار کر یگا ۔ہم بھی اسے اسی راہ پر چالئیں گے اور 

اس جہنم میں داخل کر ینگے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بیشک خدا اسکو تو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ 

 ے گا اور اس سے کم گناہوں کو بخش دے گا جسے جسے چاہے شرک کیا جائ

 (۱۶۹۔۱۶۸۔۱۶۷۔۱۶۶) سورةالنسا۔

وا َعنأ َسبِیِل ہللاِ قَدأ َضلُّوا َضالاًَل بَِعیًدا  إِنَّ الَِّذیَن َکفَُروا َوَصدُّ

 بیشک جو لوگ کافر ہوگے اور انہوں نے راہ خدا سے روکا وہ گمراہی میں بہت بڑ ھ گئے :ترجمہ

فَِر لَہُمأ َوالَلِیَہأِدیَہُمأ طَِریقًا إِنَّ   الَِّذیَن َکفَُروا َوظَلَُموا لَمأ یَُکنأ ہللاُ لِیَغأ

ہللا کا یہ کام نہیں کہ انکو (آل محمد کے حق میں ) جن لوگو ں نے یقینا کفر کیا اور ظلم بھی کیا:ترجمہ

 بخش دے یا انکو کوئی راستہ دکھائے

ََّم َخالِ    ِدیَن فِیہَا أَبًَدا َوَکاَن َذلَِک َعلَی ہللاِ یَِسیًرا إاِلَّ طَِریَق َجہَن

 جہنم کے راستے بتالئے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہللا کے لئے یہ بات آسان ہے : ترجمہ

ُسوُل بِالأَحقِّ ِمنأ َربُِّکمأ فَآِمنُوا َخیأًرا لَُکمأ َوإِنأ تَ   ِض یَاأَیُّہَا النَّاُس قَدأ َجائَُکمأ الرَّ َرأ َماَواِت َواْلأ ِ َما فِی السَّ فُُروا فَإِنَّ ہلِلَّ کأ

 )َوَکاَن ہللاُ َعلِیًما َحِکیًما 

علی کی والیت )اے آدمیوں یقینا رسول تمارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے : ترجمہ

والیت کے بارے  علی کی)پس اسے مان تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر انکار کرو گے (کے بارے میں 

 تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہللا کا ہے اور ہللا صاحب علم اور حکمت واال ہے ۔( میں 

 (۱۷۴۔تا۔ ۱۷)سورةالنساء۔

ا الَِّذینَ  لِِہ َوأَمَّ الَِحاِت فَیَُوفِّیِہمأ أُُجوَرہُمأ َویَِزیُدہُمأ ِمنأ فَضأ ا الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ بُہُمأ اسأ  فَأَمَّ بَُروا فَیَُعذِّ تَکأ تَنَکفُوا َواسأ

ہَاٌن ِمنأ َربُِّکمأ َوأَنَزلأنَا إِلَیأُکمأ ( ۱۷۳)َعَذابًا أَلِیًما َوالَیَِجُدوَن لَہُمأ ِمنأ ُدوِن ہللاِ َولِی ًا َوالَنَِصیًرا  یَاأَیُّہَا النَّاُس قَدأ َجائَُکمأ بُرأ

ا الَِّذیَن آمَ ( ۱۷۴)نُوًرا ُمبِینًا  ٍل َویَہأِدیِہمأ إِلَیأِہ ِصَراطًا فَأَمَّ َمٍة ِمنأہُ َوفَضأ ِخلُہُمأ فِی َرحأ تََصُموا بِِہ فََسیُدأ نُوا بِاہللِ َواعأ

تَقِیًما  ُمسأ

پھر جو لوگ ایمان الئے اور نیکو کار ہے اور ان کے اجر پورے پورے دے گا اوراپنے فصل : ترجمہ

کی اور تکبر کیاپس ان کو درد ناک عذاب دے گا اور سے اور کچھ بڑھ دے گا اور جن لوگو نے نافرمانی 

ہللا کے سواوہ کسی کو اپنا یارومددگا ر نہ پائیں گے اے آدمیوں بے شک تمہارے رب کی طرف تم پریہ 

دلیل آچکی ہے اور اس نے تم پر دکھال دینے واال نورنازل کیا ہے پس جو لوگ ہللا پر ایمان الئے اور اس 
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عنقریب اپنی رحمت اور فصل میں داخل کرئے گا اور اپنی حضور ی کا سید نور سے متمسک ہوئے انکو

 ھا راستہ صراط مستقیم بنا دے گا ۔

( دلیل سے )تفسیر عیاشی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ برہان مراد  

راد موالئے کائنات جناب رسول خدا مراد ہیں اور نور سے مراد علی مر تضی اور صراط مستقیم سے م

 علی ابن ابی طالب مراد ہیں ۔

سے مراد ان ( رسی)تفسیر قمی میں ہے کہ نور سے مراد امامت امیر المومنین اور اعتصام  

 حضرات کی والیت اور ان کے بعد ائمہ ان سے متمسک ہونا۔ 

 (۸،۹)سورةالمائدہ۔

الَِحاِت لَ   ٌر َعِظیٌم َوَعَد ہللاُ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ فَِرةٌ َوأَجأ َحاُب ( ۹)ہُمأ َمغأ لَئَِک أَصأ بُوا بِآیَاتِنَا أُوأ َوالَِّذیَن َکفَُروا َوَکذَّ

 الأَجِحیم

ہللا نے ان سے جو ایمان الئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور وعدہ فرمایاہے کہ ان کے لئے : ترجمہ

گئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا ہو( کافر )بخش ہے اور بہت بڑا اجر ہے اورجو لوگ منکر 

 جہنمی وہی ہیں ۔

 (۶)سورة المائدہ ۔

نَا َواتَّقُوا ہللاَ  نَا َوأَطَعأ َمةَ ہللاِ َعلَیأُکمأ َوِمیثَاقَہُ الَِّذی َواثَقَُکمأ بِِہ إِذأ قُلأتُمأ َسِمعأ ُکُروا نِعأ ُدورَواذأ   إِنَّ ہللاَ َعلِیٌم بَِذاِت الصُّ

کی نعمت کا جو تم پر ہوئی ذکر کرتے ہیں اوراس کے اس عہد کا جو اس نے تم سے پکا اور ہللا :ترجمہ

کر لیا ہے جس وقت تم نے کہاتھا ہم نے سنا اور تابعداری کی اور ہللا سے ڈرتے رہو بیشک ہللا دلوں کی 

 باتوں سے واقف ہے ۔

فرائض ہونے کے بارے میں میثاق ۔سے مراد موالئے کائنات علی المر تضی علیہ السالم کی والیت کے 

 عہد ہے 

سمعنا واطعنا ۔۔تفسیر قمی میں ہے کہ جس وقت خدا نے والیت امیر المومنین وآئمہ کے بارے میں عہد کیا 

 تو جس نے کہا کہ سمعنا واطعنا بعد میں سب نے توڑدیا ۔

 (۳۴)سورة المائدہ ۔

 لَیأِہ الأَوِسیلَةَ َوَجاِہُدوا فِی َسبِیلِِہ لََعلَُّکمأ تُفألُِحونَ ۔یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا ہللاَ َوابأتَُغوا إِ 

اے ایمان النے والوہللا سے ڈرو اور اس کے حضور مقرر ہ وسیلہ بہم پہنچا لو اور اس کی راہ میں : ترجمہ

 مجاہدہ کرو تاکہ تم فالح پالو۔ 

تقرب ( وسیلہ)کہ خدا سے بدزیعہ امام  الوسیلہ ۔۔تفسیر قمی میں منقول ہے کہ اس ا ٓیت کے معنی یہ ہے

حاصل کرو عیون اخبار رضا میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ آئمہ علیہ السالم اوراوالد امام حسین 
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علیہ السالم میں جس نے انکی اطاعت اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے 

 اور خداتک پہنچے کا یکتا وسیلہ ہیں  خدا کی نافرمانی کی وہ دین کی مضبوط رسی

 سورة الخل

ثَُرہُمأ الأَکافُِروَن   َمةَ ہللاِ ثُمَّ یُنِکُرونَہَا َوأَکأ ِرفُوَن نِعأ  یَعأ

وہ ہللا کی نعمت کو پہنچانتے ہیں پھر بھی اسکا انکار کرتے ہیں حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر : ترجمہ

 کافر ہیں ۔

ں منقول ہے کہ جب یہ آیت آیة انما ولیکم ہللا نازل ہوئی تو اصحاب رسول ہللا امام جعفر صادق کی تفسیر می

کا گروہ مسجدمدنیہ میں جمع ہوا ان میں سے بعض نے تو یہ کہا کہ اگر ہم اس آیت کے منکر ہوگئے تو 

لب گویا ہم سارے قرآن ہی کے منکر ہوئے اور اگر ہم ایمان الئے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ علی ابن ابی طا

کو ہم پر مسلط کیا جائیگا وہ بولے کہ یہ تو خود اسی سے تو الرکھیں گے مگر اس حکم کو نہ مائیں گے 

 علی کی اطاعت ہر گز قبول نہ ہوکریں گے 

امام فرماتے ہیں کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہو ئی یغفرون نعمت ہللا یہاں ہللا سے مراد موالے کائنات امیر 

اس میں کفران نعمت خدا )الیت ہے آخر میں یہ فرمایا کہ اکثر ھم الکافرون المومنین علی مر تضی کی و

 (یعنی انکار والیت علی مر تضی مراد ہے 

 سورة المائدہ 

تُ   لَُم بَِما َکانُوا یَکأ َوتََری َکثِیًرا ِمنأہُمأ ( ۶۱)ُموَن َوإَِذا َجائُوُکمأ قَالُوا آَمنَّا َوقَدأ َدَخلُوا بِالأُکفأِر َوہُمأ قَدأ َخَرُجوا بِِہ َوہللاُ أَعأ

َملُوَن  َت لَبِئأَس َما َکانُوا یَعأ حأ لِِہمأ السُّ َواِن َوأَکأ ثأِم َوالأُعدأ ِ  یَُساِرُعوَن فِی اْلأ

اور جس وقت وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان الئے حالنکہ وہ کفر کے ساتھ ہیں :ترجمہ

جو کچھ وہ چھپاتے ہیں ہللا اس سے خوب واقف ہے اور تم ان میں اورکفرکے ساتھ ہی نکل جاتے ہیں اور 

سے بہت سوں کو راس حال میں پاو گے کہ گناہ زیادتی اور حرام خوری پر دوڑپڑے ہیں بیشک بہت بر ا 

 ہے وہ کچھ کرتے ہیں 

 (۶۲) سورة المائدہ۔

لِِہمأ   بَاُر َعنأ قَوأ َحأ بَّانِیُّوَن َواْلأ الَیَنأہَاہُمأ الرَّ نَُعونَ لَوأ َت لَبِئأَس َما َکانُوا یَصأ حأ لِِہمأ السُّ ثأَم َوأَکأ ِ  اْلأ

کیوں نہیں منع کرتے ہللا والے لوگ اورعلما انکو چھوٹی بات کہنے پر اور حرام خوری سے یقینا :ترجمہ

 بہت بدی ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ۔

 ( ۶۶) سورةالمائدہ۔

ُسوُل بَلِّغأ َما أُنِزَل إِ   ِصُمَک ِمنأ النَّاِس إِنَّ ہللاَ الَیَہأِدی یَاأَیُّہَا الرَّ َت ِرَسالَتَہُ َوہللاُ یَعأ لَیأَک ِمنأ َربَِّک َوإِنأ لَمأ تَفأَعلأ فََما بَلَّغأ

َم الأَکافِِرینَ   الأقَوأ
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اے رسول جو کچھ تمہارے پاس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر ایسا نہ :ترجمہ

الت ہی نہ پہنچا ئی اور ہللا آدمیوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا بیشک ہللا منکر کیا گویا تم نے رس

 لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا ۔(کافروں )

 (۸۶)سورة المائدہ۔

َحاُب الأَجِحیمِ   لَئَِک أَصأ  َوالَِّذیَن َکفَُروا َوَکذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُوأ

 اری نشا ینوں کو جھٹالیا وہی لوگ جہنمی ہیں اور جو لوگ کافر ہوگئے اور جنہوں نے ہم:ترجمہ

 (۵۴)سورة انعام۔

لَ  ِدِہ َوأَصأ َمةَ أَنَّہُ َمنأ َعِمَل ِمنأُکمأ ُسوئًا بَِجہَالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمنأ بَعأ حأ  َح فَأَنَّہُ َغفُوٌر َرِحیٌم َکتََب َربُُّکمأ َعلَی نَفأِسِہ الرَّ

ر اپنی ذات کے رحمت یعنی بخشش واسطے گنہگاروں واجب کی ہے پر وردگا ر تمہارے نے اوپ:ترجمہ

کے تحقیق جو شخص عمل کرے تم میں سے سبب نادانی کے پھر توبہ کرئے پچھلے اس سے اور دور 

بہت کرئے نفس اپنے کو کہ آئندہ پھر گناہ نہ کرئے تو تحقیق وہ خدا بخشے واال ہے توبہ کرنے والوں کو 

 اور مہربان ہے اپنے بندوں پر 

مام محمد باقرعلیہ السالم نے فرمایا کہ اے محمد بن مسلم جس وقت مومن اپنے گناہوں سے توبہ حضرت ا

کرے تو سب گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں پس چاہئے کہ مومن ابتدا سے عمل کریں لیکن یہ نہیں کہ 

شرف مگر واسطے مومنین کے میں نے عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا اگر وہ پھر گناہ کرئے اور 

پھر توبہ کرے ۔فرمایا اے محمد بن مسلم تو نے دیکھا ہے کہ بند ہ مومن نادم اور پشمان ہو گناہ سے اور 

توبہ کرئے اور خدا وند تعالے اسکی توبہ قبول نہ کرئے پھر فرمایا کہ۔پھر میں نے عرض کی کہ اگر وہ 

کرتا جائیگا تو خدا معاف کرتا کئی مرتبہ گناہ کرئے اور پھر توبہ کرئے فرمایا کہ اگر بندہ مومن توبہ 

جائے گا ۔خدا وند تعالی غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے تجھ کو نہیں چاہئے کہ بندگان خدا 

 کو ناامید کرئے رحمت خدا سے 

جابر بن عبدہللا انصاری سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقرعلیہ السالم سے کہ فرماتے ہیں توبہ 

فار ناہوں سے ایسا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں اور جو شخض کہ گناہوں سے استغکرنے واال گ

 کرتا جاتا ہے اور گناہ بھی کرتا جاتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسا کوئی کسی سے ہنسی کرتا ہے 

اورابو عبیدہ نے حضرت محمد باقرعلیہ السالم سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ خدا وند تعالی بندہ کے 

وبہ کر لینے سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جسکا زادہ راہ اور سواری شب تاریک میں ت

صحرا میں گم ہو کر پائی جائے یعنی وہ شخص اپنے ان گم ہوئی چیزوں کے پائے جانے سے بہت خوش 

 ہوتا ہے اور خدا وند تعالی بندہ کی توبہ کرنے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے 

 سورةانعام

َن بَِما َکانُوا یَقأتَِرفُوَن َوَذُرو َزوأ ثأَم َسیُجأ ِ ِسبُوَن اْلأ ثأِم َوبَاِطنَہُ إِنَّ الَِّذیَن یَکأ ِ  ا ظَاِہَر اْلأ
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گناہ کے ظاہر وباطن دونوں کو چھوڑ دو بیشک جو گناہ کئے چلے جاتے ہیں عنقریب وہ اپنے کیے :ترجمہ

 کی سزاپائیں گے 

د میں عام گناہ اور نافر مانیاں اور باطینہ سے مراد ہے شرک تفسیر قمی میں ہے کہ ظاہر االثم سے مرا

 دل کے شکوک (اصول دین کے تعلق )اور 

 سورة انعام

 وال تنسر فوابہ یحب المشرقین  

 اور فضول خرچی نہ کرو کہ ہللا تعالی فضول خرچ لوگو ں کو دوست نہیں رکھتا ۔:ترجمہ

ہے کہ فضول خرچی سے بھی خدانے منع فرمایا کافی میں امام علی رضا علیہ السالم سے منقو ل  

ہے اور بخیلی سے بھی پس جو کچھ مراد ہے کہ یہ بین بین عمل کرو یہ نہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب خرچ 

 کر بیٹھو اور خدا سے دعا کرو کہ ہم کو اور دے کیونکہ اس دعا کو وہ قبول نہ کرئے گا 

 (۱۷۹)سورة االعراف۔

نَا لَِجہَ 
نِس َولَقَدأ َذَرأأ ِ  نََّم َکثِیًرا ِمنأ الأِجنِّ َواْلأ

 کو جہنم کے لئے ہی بنایا ہے (بہت سوں )اور ہم نے جنوں اور انسانو ں میں سے کثیر :ترجمہ

 (۱۷۹)سورة االعراف۔

نَی  َماُء الأُحسأ َسأ ِ اْلأ  َوہلِلَّ

 اور کل اچھے اچھے نام ہللا ہی کے ہیں پس تم اسکو انہی ناموں سے پکارؤ ۔:ترجمہ

فی میں جناب امام علی رضا علیہ السالم سے دریافت کیاگیا تھا کہ اسم کیا چیزہے فرمایا کہ موصوف کی کا

 صفت ۔۔

تفسیر عیاشی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب تم پر کوئی تکلیف وبالنازل ہو تو ہمارا  

 الحسنی  واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو کہ یہ خدا کے اس قول کے موافق ہے وہلل اسما ء

جناب امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ وہللا اسماء الحسنی ہم ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی 

 کا کوئی عمل قول ہی نہ کیا جاےئگا ۔

حدیث ۔۔جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اکثر امت میری تقوی اور حسن خلق سے بہشت میں داخل ہوگئی 

زیادہ متقی وہ ہے کہ حق کہے خواہ اس میں اپنی ذات کا فائد ے ہو خواہ  اور فرمایا حضرت محمد نے کہ

ضرر ہوا ور جناب امیرالمومنین علی علیہ السالم نے فرمایا کہ متقیوں کے واسطے عالمتیں ہیں جن سے 

( ۵)نازوتجمل کم کرنا ( ۴)عہد کاوفا کرنا ( ۳)امانت کا ادا کرنا ( ۲)سچ بولنا ( ۱)متقی پہنچانے جاتے ہیں 

عورتوں کی مطابقت کم کرنا ( ۷)ناتوان اوربیماروں پر رحم کرنا ( ۶)اور رشتہ داروں سے مالقات رکھنا 
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اور پیروی کرنی علم کی ( ۱۰)ور حسن خلق اور بردباری فراحی کے ساتھ (۹)اورخرچ کرنا نیکی کا (۸)

سالم سے روایت ہے کہ اس امر میں کہ جو خدا کے نزدیک اس کو کرئے حضرت امام جعفر صادق علیہ ال

فرمایا میرے والد ماجد فرماتے تھے کہ تحقیق خدا نے حکم حتمی کیا ہے کہ خدا وند تعالی اپنی نعمت عطا 

 کی ہوئی ہے اپنے بندہ سے نہیں چھپاتا ہے یہاں تک کہ بندہ گناہ کرے اور اس کے سبب مستحق عذاب ہو 

 (۱۲)سورة توبہ ۔

ةَ الأُکفأِر إِنَّہُمأ الَأَیأَماَن لَہُمأ لََعلَّہُمأ یَنتَ َوإِنأ نََکثُوا أَیأَمانَہُمأ مِ  ِد َعہأِدِہمأ َوطََعنُوا فِی ِدینُِکمأ فَقَاتِلُوا أَئِمَّ  ہُونَ نأ بَعأ

ترجمہ ۔اوراگر وہ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑڈالیں او ر تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں تو تم  

مارو کہ وہ باز آجائیں بیشک وہ ایسے ہی ہیں جن کی قسم کی کوئی چیز  بھی ان سرداران کفر کو یہاں تک

 نہیں ۔

تفسیر قمی میں منقول ہے کہ یہ آیت جنگ کے بارے میں نازل ہوئی اور جناب امیر المومنین نے بر روز 

جنگ جمل یہ ارشاد فر مایا کہ میں نے اس عہد شکن گروہ سے خدا وند تعالی کی اس آیت کے بموجب 

 کی ہے ۔ لڑالی

موال نے ارشاد فرمایا کہ اس بات اور آیت کے مو رد یہی لوگ ہیں اور جس دن سے یہ آیت نازل  

تفسیر عیا شی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ (آج ہوتی ہے )ہوئی اسکی تعمیل آج تک نہیں ہوئی تھی 

تعالی کی جانب سے طلحہ جو تمہارے اس دین میں تم پر طعن کرئے وہ یقینا کافر ہے کہ اس لئے خدا وند

 اور زبیر اور دیگر اصحاب جمل کفر آئمہ ہیں ۔

 ( ۳۴)سورة التوبہ۔

َواَل النَّاِس بِالأبَاِطِل وَ  ہأبَاِن لَیَأأُکلُوَن أَمأ بَاِر َوالرُّ َحأ وَن َعنأ َسبِیِل ہللاِ یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ َکثِیًرا ِمنأ اْلأ  یَُصدُّ

النے والو بے شک ضرور بہت سے علماء اور درویش لوگو ں کا مال ناحق کھا جاتے اے ایمان :ترجمہ 

 ہیں اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں 

 (۴۰)سورةالتوبہ۔

َرَجہُ الَِّذیَن َکفَُروا ثَانَِی اثأنَیأِن إِذأ ہَُما فِی الأَغاِر إِذأ یَقُ  َزنأ إِنَّ ہللاَ َمَعنَا وُل لِ إاِلَّ تَنُصُروہُ فَقَدأ نََصَرہُ ہللاُ إِذأ أَخأ َصاِحبِِہ الَتَحأ

فألَی َوکَ  ہَا َوَجَعَل َکلَِمةَ الَِّذیَن َکفَُروا السُّ لَِمةُ ہللاِ ِہَی الأُعلأیَا َوہللاُ َعِزیٌز فَأَنَزَل ہللاُ َسِکینَتَہُ َعلَیأِہ َوأَیََّدہُ بُِجنُوٍد لَمأ تََروأ

 َحِکیٌم 

کروگے تو کچھ پرواہ نہیں ہللا نے تو اس کی مدد ایسے وقت میں کی ترجمہ ۔اگر تم رسول خدا کی مدد نہ  

اور وہ بھی شاطر نہ تھا )تھی جب کہ لوگوں نے اسے ایسی حالت میں نکاال تھا کہ دو میں سے دوسرا تھا 

کہ )جس وقت وہ دونوں غار میں تھے اس وقت ہمارا رسول اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا (بلکہ بار خاطر 

( یعنی میرے اور علی)بیشک ہللا ہم دونوں   افسوس نہ کر (رے ہاتھ سے نکل گیا اس پر جو موقع تی

کے ساتھ ہے پس ہللا نے اپنے رسول پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کو مدد 
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اور ہللا  پہنچائی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کو پست کر دیا او ر ہللا ہی کابول باال رہا

 زبر دست حکمت واال ہے 

 ال تخزان ۔جو امر تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر افسوس نہ کر 

 التخفف ڈرنہیں خوف نہ کر 

خوف اورحزن دو جداگانہ چیزیں ہیں خوف ہمیشہ آئندہ ہونے والے واقعات کے متعلق ہواکرتا ہے اور 

 حزن گزشتہ واقعات کے متعلق ہوا کرتا ہے 

اب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا غار میں جناب ابو بکر سے کافی میں جن

فرما رہے تھے کہ وہ چپ نہیں کرتے تھے تو جناب رسول خدا نے ان کی حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے 

ں کر شخص تو چاہتا ہے کہ میں اپنے اصحاب کو تجھے دکھالدوں جو اپنے مقامات پہ بیٹھے ہوئے باتی

رہے ہیں اور جعفر اور اسکے ساتھیوں کو دکھالدوں جو اپنے مقامات جو سمندر میں اپنے اپنوں کے ساتھ 

 جارہے ہیں 

عرض کی جی ہاں تو آنحضرت نے اپنے دست مبارک اس کے منہ پر پھیر دیا توانصار بھی اپنے جلسوں 

دے گئے شیخ جی کے دل میں اس  میں باتیں کرتے نظر آئے اور جعفر بھی سمندر وں میں جاتے دکھائی

 وقت یہ بات گزری کہ معاذہللا یہ ساحر ہیں 

 (۶۸)سورةالتوبہ۔

بُہُمأ َولََعنَہُمأ ہللاُ   ََّم َخالِِدیَن فِیہَا ِہَی َحسأ   َولَہُمأ َعَذاٌب ُمقِیمٌ َوَعَد ہللاُ الأُمنَافِقِیَن َوالأُمنَافِقَاِت َوالأُکفَّاَر نَاَر َجہَن

منافق مردوں اورمنافق عورتوں اور کفاروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر لیا ہے وہ ہمیشہ  ترجمہ ۔ہللا نے 

ہمیشہ اس میں رہیں گے وہی انکو کافی ہو گئی اور ہللا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے پائیدار 

 عذاب ہے۔ 

 (۷۲)سورة التوبہ۔

ِمنَاِت َجنَّاٍت تَ   ِمنِیَن َوالأُمؤأ ٍن َوَعَد ہللاُ الأُمؤأ َنأہَاُر َخالِِدیَن فِیہَا َوَمَساِکَن طَیِّبَةً فِی َجنَّاِت َعدأ تِہَا اْلأ ِری ِمنأ تَحأ جأ

ُز الأَعِظیُم  بَُر َذلَِک ہَُو الأفَوأ َواٌن ِمنأ ہللاِ أَکأ  َوِرضأ

ترجمہ ۔اور ہللا نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیاہے جنکے نیچے ندیاں  

ں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہونگے اور دائمہ بہشتوں میں اچھے اچھے مکانوں کا وعدہ بہتی ہی

 بھی کیا ہے ہللا کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے 

 (۸۴)سورة التوبہ۔

 َکفَُروا بِاہللِ َوَرُسولِِہ َوَماتُوا َوہُمأ فَاِسقُون َوالَتَُصلِّ َعلَی أََحٍد ِمنأہُمأ َماَت أَبًَدا َوالَتَقُمأ َعلَی قَبأِرِہ إِنَّہُمأ  
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ترجمہ ۔اور اے رسول جب ان میں سے کوئی مر جائے تو تم کبھی بھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا  

اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بیشک انہوں نے ہللا کے اور اسکے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ 

 مر گئے ۔ نافرمانی کی حالت میں

 (۱۰۴)سورةالتوبہ۔

ابُ   َدقَاِت َوأَنَّ ہللاَ ہَُو التَّوَّ بَةَ َعنأ ِعبَاِدِہ َویَأأُخُذ الصَّ لَُموا أَنَّ ہللاَ ہَُو یَقأبَُل التَّوأ َملُوا فََسیََری ہللاُ  أَلَمأ یَعأ ِحیُم َوقُلأ اعأ الرَّ

ِمنُون۔۔۔۔۔۔۔  َعَملَُکمأ َوَرُسولُہُ َوالأُمؤأ

انہوں نے اس بات کو جانا کہ ہللا اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات اور ترجمہ ۔کیا  

یہ بیشک ہللا ہی ہے سب سے بڑا تو یہ قبول کرنے واالرحم کرنے واال اور ان سے کہہ دو کہ تم عمل کئے 

 جاو عنقر یب ہللا اور اسکا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کودیکھ لیں گے 

لم ۔ترمذی اور لسنائی میں امیرالمومنین سے روایت ہے کہ قسم خدا کی کھاتا ہوں میں کہ عہد کیا حدیث مس

ہے مجھ سے رسول خدا نے کہا اے علی علیہ السالم دوست نہیں رکھتا تجھ کو مگر مومن اوردشمن نہیں 

 رکھتا تجھ کو مگر منافق ۔

 نے فرمایا حدیث ۔شان امیرالمومنین ۔امام جعفر صاد ق علیہ السالم 

 علی باب الھدی من تقعہ کان کافر ومن تخلف عنہ کان کافر ا

موال کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السالم باب والیت ہیں جو اس دروازے سے آگے بڑ ھ جائے گا وہ 

 کافر ہے اور جو اس دروازے سے رہے پیچھے وہ بھی کافر ہے 

 (۲۵)سورہ یونس ۔

ُعو إِلَی َداِر   تَقِیٍم َوہللاُ یَدأ  السَّاَلِم َویَہأِدی َمنأ یََشاُء إِلَی ِصَراٍط ُمسأ

ترجمہ ۔ا ور ہللا سالمتی کے گھر کی طرف بالتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی توفیق سے راہ ہدایت تک  

 (گویا موال کائنات علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے )پہنچادیتا ہے 

 (۱۰۸)سورة یونس ۔

ََّما یَہأتَِدی لِنَفأِسِہ َوَمنأ َضلَّ فَإِنََّما یَِضلُّ َعلَ قُلأ یَاأَیُّہَا النَّا  یأہَا َوَما أَنَا َعلَیأُکمأ ُس قَدأ َجائَُکمأ الأَحقُّ ِمنأ َربُِّکمأ فََمنأ اہأتََدی فَإِن

 بَِوِکیلٍ 

اے رسول تم کہدو کہ اے آدمیوں بیشک حق تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس آیا اب جو :ترجمہ 

کے نفع کے لئے اختیا ر کر یگا اور جو گمراہی اختیار (نفس )ہ راست اختیار کر یگا اپنی ذاتی شخص را

 کرئے سوائے اس کے نہیں ہے کہ اسکاوبال اس پر رہے گا اور میں کچھ تمہارا نگران نہیں ہوں 

 (۱۷)سورةہود ۔
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فُرأ بِِہ فََمنأ َکاَن َعلَی بَیِّنٍَة ِمنأ َربِِّہ َویَتألُوہُ َشاِہٌد ِمنأہُ وَ  ِمنُوَن بِِہ َوَمنأ یَکأ لَئَِک یُؤأ َمةً أُوأ ِمنأ قَبألِِہ ِکتَاُب ُموَسی إَِماًما َوَرحأ

ثََر النَّا یٍَة ِمنأہُ إِنَّہُ الأَحقُّ ِمنأ َربَِّک َولَِکنَّ أَکأ ِعُدہفاَلَتَُکنأ فِی ِمرأ َزاِب فَالنَّاُر َموأ َحأ ِمنُوَن ِمنأ اْلأ  ِس الَیُؤأ

شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو اور اسکے پیچھے ایک گواہ آتا ہو جو  ترجمہ ۔کیاوہ 

اس کا جزو ہو اور اس سے پہلے موسی کی کتاب اس پر تو ایمان الئے تھے اور لوگوں میں سے جو بھی 

 اسکا منکر ہو گا پس آگ اس کا ٹھکانہ ہے ۔

طرف سے حق ہے لیکن بہت سے لوگ ایمان  لہذا تم اسی سے شک میں نہ رہنا بیشک وہ تمہارے رب کی 

 نہیں التے ۔

 تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ اصل میں آیت یوں نازل ہوئی 

 (شاہد منہ اماما ورحمتہ )

تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل  

رسول خدا اور جو ا ن کے بعد انہی سے ہے اور انکا شاہد ہے وہ اول امیرالمومنین ہیں  پر ہیں وہ جناب

اور یکے بعد دیگر ے اور اوحیااورامام ہیں خود امیر المومنین سے منقول ہے کہ قریش میں سے کوئی 

اضرین شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں خدا وند تعالی نے ایک یا دو آیتیں نازل نہ کی ہو ں ح

میں سے ایک شخص نے عرض کی یا امیر المومنین آپکے بارے میں کونسی آیت نازل ہوئی ہے آنحضرت 

 نے ارشاد فرمایا 

 تو سورة ہود کی یہ آیت نہیں پڑھتا 

افمن کا ن علے بیتة کہ محمد مصطفے تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر تھے اور میں وہ شاہد ہو ں جو 

 ا ہوں ان کے پیچھے پیچھے چالآت

 دعا حشر االرض کے گزند سے بچنے کے لئے 

 سال م علی نوح فی العالمین اناکذالک تجز المحسنین انہ من عبادنا المومنین 

 (۱۳)سورہ ہود 

َری لِ  یِّئَاِت َذلَِک ِذکأ ِہبأَن السَّ اَلةَ طََرفِی النَّہَاِر َوُزلَفًا ِمنأ اللَّیأِل إِنَّ الأَحَسنَاِت یُذأ اِکِریَن َوأَقِمأ الصَّ  لذَّ

 اور صبح شام اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کر ؤ یقینا نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں 

 (۱۶)سورةہود۔ 

َزاِب  َحأ فُرأ بِِہ ِمنأ اْلأ  َوَمنأ یَکأ

 اور گواہوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو گیا ۔
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سے جو شخص بھی میرا کالم سن  تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ اس امت میں

 لے گا خواہ یہودی ہو یا نصرانی یاکوئی اور پھر مجھ پر ایمان نہ الئے گا وہ یقینا جہنم میں جائے گا ۔

 (۱۶)سورة ھود ۔

یٍَة ِمنأہُ   فاَلَتَُکنأ فِی ِمرأ

ہیں لہذا تم اس میں شک نہ کرنا بیشک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیکن بہت سے لوگ ایمان ن

 الئے 

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول کہ یہاں منہ سے مراد من والیت علی 

 یعنی تم علی کی والیت کی طرف شک نہ کرنا 

 (۱۸)سورة ہود۔

نَةُ ہللاِ َعلَی الظَّالِ  ہَاُد ہَُؤاَلِء الَِّذیَن َکَذبُوا َعلَی َربِِّہمأ أاَلَلَعأ َشأ  ِمینَ َویَقُوُل اْلأ

ترجمہ۔اور گواہ یہ کہہ دینگے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پر وردگار کے برخالف جھوٹ بوال خبر دار ہو 

 کہ ہللا کی لعنت انہی ظالموں پر ہوگئی ۔

یقول االشھاد تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ االشھاد سے مراد آئمہ ہیں 

دق علیہ السالم سے منقول ہے ھو ال الذین کذبو سے مراد قریش کے چار بادشاہ اور جناب امام جعفر صا

ہیں جو ایک دوسرے کے بعد ہوئے چار بادشاہوں سے مراد اول دوئم سوئم اور معاویہ ہیں االلعنتہ ہللا علی 

حمد کا الظلمین تفسیر قمی میں ہے کہ جن ظالمین پر لعنت کی گئی ہے ظلم انکا یہ تھا کہ انہوں نے آل م

 حق غصب کر لیا تھا 

جناب امیر المومنین نے فرمایا میں جناب رسول خداکو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ  

امید وار بنانے والی کتاب خدا میں یہ آیت ہے حضور سرور عالم نے یہ پوری آیت تالوت کرکے ارشاد 

مقر ر کیا ہے جب تم میں سے کوئی  فرمایا کہ اے علی قسم ہے اسکی جس نے مجھے بر حق بشیرو نذیر

 شخص وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء وضوکے گناہ گر جاتے ہیں 

اور جس وقت وہ اپنی نماز ختم کرئے گااورگناہوں سے اسی طرح باہر آئے گاگویا اپنی ماں کے  

ئی یہاں تک پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے پھر اگر وہ گناہ کرئے گا تو دوسری نماز میں اسکی وہی حالت ہو گ

کہ جناب نے پانچوں شمار کیں اور فرمایا اے علی یہ پنچ وقتی نماز میری امت کے لئے اس نہرکے مانند 

ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہتی ہو پس تم سمجھ لو کہ جن بدن میں میل کچیل ہو اور وہ 

رہے گا خداکی قسم اس طرح میری  ایک دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن میں میل باقی

 گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے ( بشرط قبولیت )امت کو یہ پانچ وقت کی نماز 

 سورة یوسف

ًدا۔۔۔۔ وا لَہُ ُسجَّ  ۔۔۔۔ َوَخرُّ
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 اور سب کے سب سجدہ شکر میں گر پڑے ۔:ترجمہ

کے بیٹوں نے باوجود یکہ تفسیر قمی میں جناب امام علی نقی سے دریافت کیاگیا کہ حضرت یعقوب اور ان 

وہ نبی اور اوالدنبی تھے حضرت یوسف کو سجدہ کیسے کیا تھا ۔فرمایااے کہ حضرت یعقوب اوران کے 

بیٹوں نے حضرت یوسف کو سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا سجدہ حضرت یوسف کو تعظیم دینے کے لئے 

رت آدم کو سجدہ کیا تھا جس میں تھا اور خدا کی اطاعت ظاہر کرنے کے لئے جیسا کہ فرشتوں نے حض

خدا کے حکم کی اطاعت منظور تھی اور آدم کے لئے تعظیم اسی طر ح حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں 

 اور خود حضرت یعقوب نے اس پر یشانی کے مجمع ہو جانے کے سبب خدا کا شکر ادا کیا تھا 

 (۲۱)سورہ الرعد

یِّئَةَ  َرئُوَن بِالأَحَسنَِة السَّ  َویَدأ

 اور بدی کا بدلہ نیکی سے کرتے رہو ۔:رجمہت

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول صادق سے منقو ل ہے کہ جناب  

رسول خدا نے جناب علی مرتضی سے فرمایا یا علی جس گھر میں فر حت وسرور زیادہ ہو گا وہاں اسکے 

ہنمی ضرورہوجائے گا پس جب تم کسی بدی کا ہو نا بعد تکبر بھی آجائے گا اور جس کو تکبر ہوا وہ ج

محسوس کرو تو اس کے بعد کوئی نیکی جلد کرو کہ وہ اس کو محو کر دے اورنیکیاں کرنا الزم سمجھو 

 کہ وہ بدی کی خرابیاں کو دور کردیتی ہیں 

ا کرنا ٹھٹ( ۳)تکبر کرنا ( ۲)نافرمانی نیک کی ( ۱)امام سید سجاد علیہ السالم کی حدیث ہے کہ  

ظاہر کرنا احتجاج کا اور بدوں پڑھنے نماز عشاء کے سو رہنا اور ( ۴)۔آدمیوں سے دور کرنا نعمتوں کو 

صبح کی نماز کے وقت سوتے رہنا سبک جاننا نعمتوں کا اور شکوے کرنا معبود کا دفع کرتا ہے روزی 

 کو ۔

ر مسلمانوں کی راہ بندی دینا قطع رحمی اور چھوٹی قسم کھانی اور جھوٹی باتیں کرنا زناکرنا او 

اور بقر حق کے دعوی امانت کرنا جلدی فنا کرتا ہے اور اند دو رسیدہ کی فریاد کو نہ پہنچنا اور مظلوم 

 کی مدد نہ کرنا اور امربالمعر وف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا نازل کرتا ہے بال کو ۔

کا اور نافرمانی نیکیوں کی اور فر ما نبر داری  اور ظاہر کرنا ظلم اور بدی کا اور مباح کرنا حرام 

بد کاروں کی غالب کرتی ہے دشمن کو اور پینا شراب کا اور قمار بازی اور ایسی باتیں کرنی جسے لوگوں 

 کو ہستی آئے اور مسخرہ ہوجانا او رآدمیوں کے عیبوں کاذکر کرنا پھاڑتا ہے پاکدامنوں ۔

 (۲۸۔۲۷)سورة الرعد۔

الِحَ الَِّذیَن آَمنُ   ِر ہللاِ تَطأَمئِنُّ الأقُلُوبُالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِر ہللاِ أاَلَبِِذکأ ُن وا َوتَطأَمئِنُّ قُلُوبُہُمأ بِِذکأ اِت طُوبَی لَہُمأ َوُحسأ

 َمآب 

جو لوگ ایمان الئے اور ان کے دل ذکر خدا سے دل مطمئن ہو جایا کرتے ہیں جو لوگ ایمان الئے :ترجمہ

 نہوں نے عمل صالح کئے خوشحالی اور انجام بخیر انہی کیلئے ہے اور ا
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 الذین آمنو تو شیعہ میں ذکر ہللا امیر المومنین اور آئمہ علیہ السالم ہیں 

طوبٰی جنت کا ایک درخت ہے جسکی جڑ رسول خدا اور موال کا ئنات امیر المومنین علی ابن  

مومن کا ایسا نہیں کہ اسکی شاخ اس کے مکان میں نہ  طالب علیہ السالم کے مکان میں ہیں ا اور کوئی

پہنچتی ہو اور جس چیز کو اس مومن کا دل چاہیے گا وہی چیز وہ درخت دیگا اور اس درخت کی بڑائی کا 

انداز ہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک اگر سوار سو برس تک اس کے سائے میں چال جائے تو اسکے سائے 

گر اس کی جڑ سے چوٹی کی طرف اڑے تو بوڑھا ہو کر گر پڑ یگا مگر سے باہر نہیں نکل سکتا اور ا

 چوٹی پر نہ پہنچ سکے گا یاد رکھو تمہیں ایسی چیز کی رغبت ہونی چاہیے 

ارشاد باری تعالی ۔اے ابراہیم عورت کی مثال ٹیڑھی پسلی کی ہے اور اگر تم اسے اس کے حال پر چھوڑ 

 اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی  دوگے تو اس سے فائد ہ اٹھاو گے اور اگر

 ( ۱)سورةابراہیم۔

الر۔الف ۔الم ۔را۔یہ کتاب ہم نے تمہارے پاس اسی غرض سے اتاری ہے کہ خدا کے حکم کے بموجب لوگو 

ں کو کفر کی اند ھیریوں سے نور ایمان کی روشنی کی نکال الؤ یعنی اس زبردست الئق تعریف خدا کے 

سمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور کافروں کے واسطے جو سامنے کی طرف ۔اور کہ آ

سے روکتے (سبیل ہللا )آخرت کے مقابلے میں زندگا نی دنیا کو اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا 

 ہیں اور اسکی کنجی سے خواستگار ہیں سخت عذاب کی ہالکت ہے یہی لوگ تو بڑی گمراہی میں ہیں 

 (۶)سورة ابراہیم۔

تُمأ إِنَّ َعَذابِی لََشِدیدٌ  تُمأ َْلَِزیَدنَُّکمأ َولَئِنأ َکفَرأ  ْأ ۔۔۔۔َشَکرأ

اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرو ر بڑھا دونگا اور کفران نعمت کرو گے تو میر اعذاب :ترجمہ

 بھی بڑا سخت ہے

ت کا دل سے کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو شخص خدا کی نعم 

اقرار کرئے تو قبل اس کے وہ اپنی زبان سے اظہار شکر کرئے وہ خدا وند تعالی کی طرف سے زیادتی 

نعمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور انہی حضرت سے منقول ہے کہ خد اوند تعالی کی کوئی چھوٹی یا بڑی 

ہیں ہے کہ لفظ الحمد ہللا کہنے نعمت ایسی نہیں ہے کہ خدا وند تعالی کی کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت ایسی ن

 سے اسکا شکر ادا نہ ہوجائے ۔

 (۱۲)سورة ابراہیم۔

لُونَ   َوَعلَی ہللاِ فَلأیَتََوکَّلأ الأُمتََوکِّ

 اور ہللا ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے ۔: ترجمہ

یں ایک تو یہ کہ امام موسی کاظم علیہ السالم سے روایت ہے کہ فرما کہ توکل کے لئے درجے ہ 

خدا پر توکل کر سب امور میں اور جو کچھ وہ تیرے ساتھ کرئے اس پر راضی ہو اور جان لوکہ وہ تیرے 
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حق میں خیر اور فضل کی کمی نہیں کرتا اورجان لو کہ حکم اس میں اس کے واسطے ہے پس سب امور 

یں آیا کہ رسول خدا نے جبریل اپنے اس کے سپرد کرد اوراعتماد ان میں اسی پر کر اور دوسری حدیث م

 سے پوچھا ۔توکل کیا چیزہے 

کہا کے اعتقاد کرنا اس امر کا کہ مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ اور نہ کچھ دے سکتا ہے اور نہ 

منع کر سکتا ہے اور عمل میں النا ناامیدی کا تمام خلقت سے ۔پس جس وقت ایسا ہو گا تو نہ اعتماد کرے 

دا کے کسی پر اور نہ امید رکھے گا اور نہ خوف کرئے گا سوائے خدا کے کس سے اور نہ گا سوائے خ

 طمع کرئے گا سوائے خدا کے سوائے خدا کے کسی سے اور یہ ہے توکل 

 (۲۸۔ ۲۷۔ ۲۶) سورةابراہیم

نأیَا َوفِی اْلأ   ِل الثَّابِِت فِی الأَحیَاِة الدُّ أَلَمأ ( ۲۷)ِخَرِة َویُِضلُّ ہللاُ الظَّالِِمیَن َویَفأَعُل ہللاُ َما یََشاُء یُثَبُِّت ہللاُ الَِّذیَن آَمنُوا بِالأقَوأ

َمہُمأ َداَر الأبََواِر  َمةَ ہللاِ ُکفأًرا َوأََحلُّوا قَوأ لُوا نِعأ نَہَا َوبِئأَس الأقََرار( ۲۸)تََری إِلَی الَِّذیَن بَدَّ لَوأ ََّم یَصأ  َجہَن

زندگانی دنیا مین آخرت میں پکی بات پر قائم رکھے گا اور ظالمو ں  جو ایمان الئے ان کو تو ہللا:ترجمہ

سے ہللا تو فیق ہدایت سلب کرئے گا اور ہللا جو چاہیے گا کرئے یگا کیا تم نے ان کے بارے میں غورنہیں 

کیا جنہوں نے نے خدا کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہالکت کے گھر یعنی جہنم میں 

 ارا وہ سب اس میں جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ۔جا ات

الفقہ اور تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ہمارے دوستوں میں  

سے جب کسی کی موت آتی ہے تو شیطان اس کے دائیں اور بائیں سے آتا ہے کہ اسکو اس کے عقیدہ سے 

دا وند تعالی ایسا کرنے نہیں دیتااور یہ مطلب خدا وند تعالی کا اسی آیت ہٹا دے جس پر وہ قائم ہے مگر خ

 .سے ثابت ہے 

کافی میں جناب ا میر المومنین السالم سے حدیث ہے سوال قبر میں ہے کہ وہ دونوں صاحب قبر  

سے کہنے لگے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور جب صاحب قبر یہ 

جواب دیگا کہ میرا رب خدا واحد ہے اور میرا دین اسالم ہے اور میرے نبی جناب محمد مصطفی ہیں تو 

وہ کہیں گے کہ خداوندتعالی کے اس قول سے ثابت ہے اور جناب امام جعفر صا دق علیہ السالم سے سوال 

یں یہ بھی ہے کہ قبر کے بارے میں بشرطیکہ صاحب قبر کافر ہو گا جو کچھ وارد ہے کہ اس کے آخر م

سا پنوں کو تعین فرما دیگا کہ وہ اسے کاٹتے رہیں گے اور شیطان اسکو )خدا وند تعالی اسکی قبر میں 

برابر مغموم ومخرون کرتا رہے گا اور سوائے جنوں اور آدمیوں کے کل مخلوق خدا اس کے عذاب کی 

 ز تک سنتا ہے ۔آواز سنتی ہے اور وہ بھی لوگو ں کے چلنے اور ہاتھ جھاڑے کی آوا

 ویضل ہللا الظلمین 

التوبہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ قیامت کے دن خدا وند تعالی ظالمو ں کو 

 اپنے دار کرامت سے نکال دیگا ۔

 ) ۳۵(سورة ابراہیم۔

لَلأَن َکثِیًرا ِمنأ النَّاِس فََمنأ تَبَِعنِی فَإِنَّہُ    ِمنِّی َوَمنأ َعَصانِی فَإِنََّک َغفُوٌر َرِحیمٌ  َربِّ إِنَّہُنَّ أَضأ
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اے میرے پر وردگا ر بالتحقیق ان بتوں نے بہت سے آدمیوں گمراہ کیا ہے پس جو میرا اتباع کرئے :ترجمہ

گا وہ تو میراہے اور جو میری نافرمانی کرئے گا تو اس میں شک نہیں کہ تو بڑا بخشنے واال اور رحیم 

 کرنے واال ہے 

 (۳۹۔ ۴۰)ابراہیم  سورة

یَّتِی َربَّنَا َوتَقَبَّلأ ُدَعاِء   اَلِة َوِمنأ ُذرِّ َعلأنِی ُمقِیَم الصَّ َم یَقُوُم ( ۴۰)َربِّ اجأ ِمنِیَن یَوأ فِرأ لِی َولَِوالَِدیَّ َولِلأُمؤأ َربَّنَا اغأ

 الأِحَساُب 

دے اے ہمارے پروردگا ر اے میرا پروردگار مجھ کو اور میری اوالد میں سے نماز گزار قرار :ترجمہ

میری دعا قبول کر اے پر وردگا ر جس دن حساب لیا جائے گا اس دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور 

 مومنین کو بخش دیجئیو

 (۹)سورةالحجر۔

َر َوإِنَّا لَہُ لََحافِظُون کأ لأنَا الذِّ ُن نَزَّ  إِنَّا نَحأ

عقیل دور )اسکے محافظ ہیں ۔مومن کی فراست  بیشک ہم نے ہی ،،ذکر ،،کو نازل کیا اور ہم ہی:ترجمہ

 سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ نور خدا کے ذریعہ سے دیکھ لیتا ہے (بینی 

قول معصوم جناب امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ نہ صحبت رکھو تم بد عت کرنے  

ایا رسول خدا کہ مراد والوں سے نہ بیٹھو تم پاس ان کے ہو جاو گے تم نزدیک خدا کے مثل ان کے فرم

اپنے دوست اور نزدیک بیٹھے والے کے مذہب پر ہو جاتا ہے اورحضرت علی الحسین علیہ السالم نے 

فرمایا کہ بچاو تم اپنے تئیں گنہگاروں کی صحبت سے اور بد کاروں کی ہمسائیگی سے اور ظالموں کی 

 کمک کرنے سے ۔

 (۵۳) سورة النحل۔

َمةٍ    فَِمنأ ہللاِ۔۔۔ َوَما بُِکمأ ِمنأ نِعأ

 اور جو نصیحت بھی تم کو ملی ہے وہ ہللا ہی کی طرف سے ہے ۔: ترجمہ

تفسیر قمی میں ہے کہ یہاں نعمت کے معنی ہیں صحت وعافیت اور وسعت رزق جناب امام جعفر  

صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو شخص یہ نہ جانے کہ خوراک وپوشا ک میں خدا کی نعمت اس 

 وجود ہے تو اس کے عمل خیر کم ہو جائیں گے اور عذاب قر یب آجائیگا کے لئے م

 سورةالنحل

ِرُشون   ا یَعأ ِل أَنأ اتَِّخِذی ِمنأ الأِجبَاِل بُیُوتًا َوِمنأ الشََّجِر َوِممَّ َحی َربَُّک إِلَی النَّحأ  َوأَوأ

کہ تو پہاڑوں میں گھر اور تمہارے پر وردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے :ترجمہ

بنالے اور درختوں میں اور ان اونچے اونچے چھتوں میں جو لوگ بنا لیتے ہیں پھر ہر پھل میں سے تو 
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کھا اور اپنے پروردگار نے راستوں میں عجز انکسار کیساتھ چلی جا اس مکھی کے پیٹ سے ایک شربت 

ر وفکر کرنیوالوں کے لئے اسمیں رنگ برنگ کا نکلتا ہے جس میں آدمیوں کے لئے شفا ہے بیشک غو

 ایک نشانی موجود ہے ۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ شہد کی مکھی اور شہد میں بہت سی باتیں غور سے دیکھنے اور  

 نصیحت حاصل کرنے کے قابل ہیں ازا جملہ یہ خصوصیت 

ے سے جانور میں دوسرے بات کہ شفا اور زہر ایک چھوٹ( ۲)کہ جو کہ اس مکھی کے منہ سے نکلتا ہے 

تیسر ے یہ کہ اس مکھی میں اور اسکی طبیعت میں خدا وند تعالی نے کیسے کیسے ( ۳)جمع کر دیا

عجائبات تر تیب دے دیں ہیں اور سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ خدا وند تعالی نے بہت سی آفتوں سے 

ے مقدم ہوتا ہے اور ہر بچاتے کے لئے ان میں ایک یعسوب ۔مقرر فرمایا ہے کہ وہ حاکم ہے وہ سب س

آفت کو ان سے دفع کرتا ہے ان کے ممامالت کی تدبیر کرتا ہے انتظام سیاسی قائم رکھتا ہے اور وہ سب 

مکھیا ں اسکا اتباع کرتی ہیں اور اگر وہ کہیں جانا چاہیے تو سب اس کے ساتھ چلی جاتیں ہیں اور جب وہ 

 اتا رہتا ہے اور متفرق ہو کر سب ہالک ہو جاتی ہیں ۔گم ہو جائے تو انکا انتظام ٹوٹ جاتا ہے مفہوم ج

جناب امیر المومنین نے جو یہ فرمایا ۔انا لصوبالمومنین ۔میں اس معنی کی طرف اشارہ ہیں تفسیر   

قمی اور تفسیر عیا شی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی اسکا خالصہ 

ائمہ معصومین ہیں اور الجبال سے عرب اور الشجرے عجم اور آزاد شدہ غالم یہ ہے کہ النخل سے مراد 

اور مما یفرون سے وہ غالم جو آزاد ہیں مگر ہللا اور رسول کے دوست دار ہیں بس آئمہ کو الہام کیا گیا 

ہے کہاں سے قوموں میں سے اپنے شیعوں کولے لیں اور شراب مختلف الوانہ سے مراد مختلف علوم ہیں 

آئمہ مصومین کے یطون وصدور سے شائع ہوئے اور رفیہ شفاء الناس یقینا انہی علوم کی تعریف ہو جو 

سکتی ہے جس میں امراض وشک ونفاق کو دور کرنے کے لئے شفا ہمیشہ کے لئے موجود ہے الناس 

 شیعہ ہیں 

 (۱۳۔۱۲)سورةابراہیم 

ِکنَنَُّکمأ ( ۱۳)۔۔۔۔۔لَنُہألَِکنَّ الظَّالِِمیَن  ِدِہم َولَنُسأ َض ِمنأ بَعأ َرأ  اْلأ

ترجمہ ۔تفسیر قمی میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جو شخض اپنے پڑوسی کو اس خواہش سے 

 ایذا دے کہ اسکا مکان لے لے تو ہللا اسکا مکا ن اسی پڑوسی کو دلواد یگا ۔

 (۲۰)سورة ابراہیم۔

بَُروا  تَکأ  اسأ

یر منقول ہے جس میں اسی آیت کو تالوت فرمانے کے بعد مصباح المجتہد میں امیر المومنین کا خطبہ غد 

حضرت نے حاضرین سے سول کیا کہ تم جانتے ہو کہ استکبار کے کیا معنی ہیں پھر اس کے معنی یہ 

ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا اور جس کی پیروی کی 

 بن بیٹھنا  تاکید کی گئی ہے اس سے اعلی وباال

 (۲۱)سورة ابراہیم۔
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یأطَان   َوقَاَل الشَّ

تفسیر قمی قور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں 

 مراد ہے (عمر )وقال الشطین آیا ہے وہیں ثانی 

 (۱)سورة الحجر

 لِِمیَن ُربََما یََودُّ الَِّذیَن َکفَُروا لَوأ َکانُوا ُمسأ 

 جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور بہت دفعہ خواہش کر ینگے کہ کاش وہ مسلم ہوتے ۔:ترجمہ

تفسیر عیاشی مین جناب امام محمد باقرعلیہ السالم اور تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم 

یگا کہ جنت میں سے منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی پروردگار عالم کی طرف سے یہ ندا کر 

سوائے بندہ مسلم کے اور کوئی داخل نہ ہو گا اس وقت کفار یہ خواہش کرینگے کہ کاش ہم مسلم ہوتے 

تفسیر مجمع البیان میں رسول خدا سے بھی منقول ہے کہ جب اہل جہنم جہنم میں جمع کر دےئے جائیں 

گے کہ تم مسلم نہ تھے وہ جواب دیں گے اور ان میں اہل قبلہ بھی ہو نگے تواس وقت کفار ان سے یہ کہیں 

گے کہ تھے تو ضرور کفار کہیں گے پھر تمہارا اسالم تمہارے کچھ کام نہ آیا اور تم بھی ہمارے ہمارے 

ساتھ چلے آئے ہیں وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کے سبب سے گرفتار ہو کر آئے ہیں خدا وند 

جو ہمارے مسلم بندے جہنم میں ہیں وہ جہنم سے نکال لئے جائیں تعالی انکا یہ جواب سن کر حکم دیگا کہ 

اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلم ہوتے یہاں اصالح اسالم مراد نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی اسالم 

مراد ہے جو روز عید غدیر جناب امیر المومنین علیہ السالم کی والیت کے ساتھ پسند کیا گیا اور جسکے 

 د ہو چکا ہے ورضیت لکم االسالم،دنیا ۔متعلق ارشا

 (۳)سورة الحجر

ََمُل۔۔۔۔  َویُلأِہِہمأ اْلأ

 اور امیدان کو لہو ولہب میں ڈالے :ترجمہ

کافی میں جناب امیر المومنین سے منقول ہے کہ مجھے تمہارے متعلق دو باتوں کا اندشیہ ہے  

س کی پیروی تو حق سے باز رکھتی ہے اور خواہش نفس کی پیروی اور چھوٹی امیدیں باندھ لیتا خواہش نف

چھوٹی امید یں کا باند ھنا آخرت کو بھال دیتا ہے انہی حضرت سے یہ منقول ہے کہ جتناکوئی بندہ اپنی امید 

بڑھا لیتا اتناہی بد عملی کرتا ہے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بند ہ اپنی اجل کودیکھتا ہوتا اور اس 

یتا کہ کس تیزی سے اسکی طرف آرہی ہے تو طلب دنیا کے متعلق کسی کا م کو پسند نہ بات کو معلوم کر ل

 کرتا۔ 

 (۴۰)سورة الحجر۔

تَقِیٌم   قَاَل ہََذا ِصَراطٌ َعلَیَّ ُمسأ

 فرمایا یہ علی کا سیدھا راستہ ہیں ۔: ترجمہ



81 

 (سیدھا ہے یہ علی کا راستہ )کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ  

تفسیر عیاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السالم سے منقول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد امیر 

 المومنین علی ہی مراد ہیں 

کمیل ابن زیاد سے روایت ہے کہ میں نے اپنے موال جناب امیرا لمومنین سے عرض کی یا موال یہ  

اے کمیل تو نے نفس کی پہنچوادوں ۔ میں نے عرض کی یا  نفس کیا چیز ہے اسے تو پہنچوادیجئے ۔فرمایا

 موال کیا نفس ایک سے زاہد ہیں فرمایا کہ ہاں کمیل نفس چار ہیں ۔

 کلیہ الہیہ ( ۴)ناطقہ قدسیہ ( ۳)حسیہ صیوانیة ( ۲)نامیر نباتیہ 

 اوران میں سے ہر ایک کی پانچ پانچ قوتیں 

 ․․․۔ مر بیہ اور اسکی دوخاصیتیں ہیں ۵۔ دافعہ۔ ۴۔ ہا ضمہ۔ ۳۔جاذبہ۔  ۲ا۔مالکھ ۔

 اور امراض نفس کے پیدا ہو نیکی جگہ جگر ہے ( زیارت اور نقصان یعنی جسم کا بڑھانا اور گھٹانا 

 حسیہ صوائیہ اسکی پانچ قوتیں ہیں 

یعنی راضی ہونا )اور چھونا اور اسکی دوخاصیتیں ہیں رضاوغصب ۵چھنیکنا  ۴سونگھنا ۳دیکھنا ۲استنا 

 (․راض ہونا اور نا

 اور اس نفس کے پیدا ہونے کی جگہ دل ہے تیسرانفس ناطقہ قوصیہ اسکی پانچ قوتیں ہیں

یعنی تمام بری چیزوں نے )نیتیات اور اسکی دوخاصیتں ہیں نزاہت اور حکمت ۵حلم  ۴علم ۳ذکر  ۲فکر ۱

توں کے نفس سے زیادہ علیحدہ رہنا دانائی اور اس نفس کے پیدا ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ فر ش

کچھ نہ  ۲فنا کی حالت میں باقی رہنا ۱متشابہ ہے اور چوتھا نفس کلیہ الہیہ اور اس کی پانچ خاصیتیں ہیں 

ہر بال میں صبر  ۵باوجود غنی ہوئے کے فقیر رہنا ۴حالت ذلت کو عزت سمجھنا  ۳ملنے کو نعمت سمجھنا 

کا مبداء خدا ہی کی طرف ہوگا ۔اور اسکا عود بھی کرنا اسکی دوخاصیتں ہیں رضا وتسلیم یہی وہ ہے جس

 خدا ہی کی طرف ہوگا اور الہی کی نسبت خدا نے فرمایا ونصیحت فہہ من روحی اور اس سے خطاب ہوگا

 یا ایھا النفس النفس المطمةارجعی الی ربک راضیةنر ضٰیة 

لوٹ کر آو کہ تو اس  اے خدا اطمینان والے یعنی نفس اپنے پروردگار کی صرف اس حالت میں:ترجمہ

 سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے اور عقیل ان میں سے ہر ایک کا وسط ہے 

 (۴۶) سورة الحجر۔

َوانًا َعلَی ُسُرٍر ُمتَقَابِلِین نَا َما فِی ُصُدوِرِہمأ ِمنأ ِغل ٍّإِخأ  َونََزعأ
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ختوں پر ایک دوسرے کے ترجمہ۔اور ان کے دلوں میں جو کچھ کینہ ہو گا ہم اس کو نکال دینگے اور ت

 مقابل بھائی بھائی کی حیثیت سے بیٹھے ہو نگے 

کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ اے ہمارے شیعو  

وہللا وہ تم ہو جن کے بارے میں خدا وند تعالی نے فرمایا ونز مافی صدور ھم اور ایک روایت میں ہے کہ 

 وند تعالی نے اس آیت میں سوائے شیعوں کے کسی کو مراد نہیں لیا ۔ وہللا خدا

 (۸۶)سورة الحجر۔

آَن الأَعِظیَم   َولَقَدأ آتَیأنَاَک َسبأًعا ِمنأ الأَمثَانِی َوالأقُرأ

 اور عظمت واال قرآن عطاکیا ہے ( سورة فاتحہ )اور ہم نے آپ کو باربار دہرانے کی سات آیتیں :ترجمہ

اب امیر المومنین علیہ السالم سے منقول ہے بسم ہللا الرحمن سورة فاتحہ الکتب کی العیون میں جن 

ایک آیت ہے اوراس سورہ کی بسم ہللا الرحمن الرحیم کو مال کر سات آیتیں ہیں اور میں نے خود رسول 

ن خدا سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خدا وند تعالی نے سورة فاتحہ کے عطا کرنے میں مجھ پر احسا

 خاص کیا اور اس کو قرآن عظیم کا مد مقابل قرار دیا ۔

تفسیر عیاشی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیاگیا  

تو فرمایا یہ سورة حمد جس کی سات آتییں ہیں ازا نجملہ بسم ہللا الرحمن الرحیم بھی ہے اور مثانی اس لئے 

 عتوں میں پڑھی جاتی ہے رکھا کہ دونوں رک

التوحید میں تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ  

وہ مثانی جو خدا وند تعالی نے اپنے نبی کو عطا فرمائی وہ ہم ہیں خدا وند نے جو سات فرمایا یہ غالبا اس 

یعنی محمد ۔علی ۔فاطمہ ۔حسن ۔حسین ۔جعفر )ہیں  اعتبار سے کہ چہادہ مصصومین کے اسما مبارک سات

چہادہ  ۱۴باقی تین محمد اور ہیں اور تین علی اور ایک حسن گویا سات سے دوچند برابر ہیں ( ۔موسی 

 معصومین ۔۔

 (۸۷)سورة الحجر۔

َزنأ َعلَیأِہمأ  َواًجا ِمنأہُمأ َوالَتَحأ نَا بِِہ أَزأ ِمنِیَن  اَتَُمدَّنَّ َعیأنَیأَک إِلَی َما َمتَّعأ فِضأ َجنَاَحَک لِلأُمؤأ  َواخأ

ان کے گروہوں کو ہم نے جن چیزوں سے نفع پہنچایا ہے تم ان کی طرف نظر نہ ڈالو اور نہ :ترجمہ

 رنجیدہ ہو اور مو منوں سے تواضع کے ساتھ پیش آتے رہو ۔

ازل ہوئی تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت ن 

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص مصیبتوں پر صبر نہ کریگا وہ دنیا سے بڑی حسرت کے ساتھ 

جائے گا اور جودوسرں کے مال پر نظر رکھے گا اسکا رنج بڑھے گا اور غصہ کم نہ ہو گا اور جو 

م ہو جائیں شخص کھانے اورکپڑے کے سوا خدا اورنعمتوں کو نعمت نہ سمجھے گا اسکے اعمال خیر ک

گے اور عذاب قریب آئے گا اور جو دنیا سے رنجیدہ ہوگا خدا سے ناراض ضرو ر ہو گا اور جو شخص 

 ایسی مصبیت کی شکایت کر یگا جو اس پر پڑے تو گویا خدا کا شاکی ہو گا ۔
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اور جو شخص اس امت کے قرآ ن پڑھنے والوں میں سے جہنم میں جائے گا پس وہ ان میں سے سمجھا 

گا جنہوں نے خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائی ہو گئی اور جوشخص کسی دولتمند کے پاس جا کر مال جائے 

 کی خواہش سے اظہار خشوع وخصوع کرتا ہے اسکا دوتہائی دین جاتا رہتا ہے ۔ 

 (۹۷)سورة الحجر۔

ِد َربَِّک َوُکنأ ِمنأ السَّاِجِدین  فََسبِّحأ بَِحمأ

 اور سجدے کرؤ  پس تم اپنے رب کی تسبیح پڑھو:ترجمہ

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب رسول خدا کو جب کوئی رنج دینے واال امر پیش آتا تھا تو  

آنحضرت نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے گویا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین وکفار تمہیں ستائیں تم خدا 

 تمہارا غم ورنج دفع ہو جائے ۔ وند تعالی کی تسبیح وتمحید اور نماز میں مشغول ہو جایا کرؤ کہ

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ تم کو اپنے کل معامالت میں صبر  

الزم ہے ہللا تعالی نے جناب رسول خدا کو معبوث فرمایا تو ان کو صبر اور مالعت کو حکم دیا آنحضرت 

ے منتر شروع کر دےئے اور بعض نے سحرکرنا نے صبر فرمایا یہاں تک کہ لوگوں نے دفیعہ جنوں ک

 چاہا 

 (۲)سورةالنحل۔

ِرِہ َعلَی َمنأ یََشاُء ِمنأ ِعبَاِدِہ۔۔۔۔۔ وِح ِمنأ أَمأ ُل الأَمالَئَِکةَ بِالرُّ  یُنَزِّ

اور فرشتوں کو عالم حکومت سے وحی دیکر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا :ترجمہ

 ہے ۔

اب امام محمد باقر علیہ السالم نے فرمایاجبرئیل تو وہ فر شتہ ہے جو انبیاء پر نازل البصائر میں جن 

ہوتا رہتاہے اور روح وہ ہے جو ابنیاء اور اوصیاء کے ہر دم ساتھ کسی و قت اسے جداہی نہیں اور یہی 

 سبب ہے کہ انبیاء اور اصیاء ہر بات ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں انکی ہربات جچی تلی ہوئی ہے 

 (۲۲) سورة النحل۔

بِِریَن  تَکأ لِنُوَن إِنَّہُ الَیُِحبُّ الأُمسأ وَن َوَما یُعأ لَُم َما یُِسرُّ  اََجَرَم أَنَّ ہللاَ یَعأ

ترجمہ ۔بیشک یہ ضرور ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس سب کو ہللا خوب 

 کھتا۔ جانتا ہے البتہ وہ بڑا بننے والوں کو دوست نہیں ر

تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقرعلیہ السالم سے منقول ہے کہ ان الفاظ سے  

وہ لوگ مراد ہیں جو جناب امیرالمومنین کی والیت قبول کرنے سے اکڑ ے اور جنہوں نے آنحضرت کے 

 سامنے اپنے آپ کو بڑابنانا چاہا ۔
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لیہ السالم کا گزر کچھ مکنیوں کی طرف سے ہوا تفسیر عیا شی میں ہے کہ جناب امام حسن ع 

جنہوں نے اپنی چادر بچھا رکھی تھی اور روٹی کے ٹکڑے اس پر پڑے تھے اور وہ کھارہے تھے 

حضرت کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا ابن رسول ہللا آئیے حضرت دو زانوجا بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے 

ئی ۔۔انہ ال یحب المتکبرین دوسری روایت میں ہے کہ نہ داخل میں شریک ہو گئے اور یہ آیت تالوت فرما

 ہوگا بہشت میں وہ شخص کہ جس کے د ل میں دائی کے برابر بھی تکبر ہو گا ۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو دوسرے سے 

عرض کیا گیا کہ اگرکسی کو صریح گناہ کا  افضل سمجھے وہ متکبر ین میں شمار کیا جائے گا اسپر

مرتکب دیکھ پس تو اورہم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں تب بھی اپنے کو آپ کو اس سے افضل نہ سمجھیں 

فرمایا ہرگز نہیں ہر گز نہیں کیوں کہ یہ امید ہے کہ شاہد اس کے بڑے بڑے گناہ واحد میں معاف ہو جائیں 

محاسبہ قیامت پر موقوف ہے کیاتم نے موسی کے مقابلہ میں جو  اورتمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا

جادو گر آئے تھے ان کا قصہ نہیں پڑھا مطلب یہ ہے کہ فرعون کو خدا مان کر حقیقی خدا کے رسول کا 

 مقابلہ کر رہے تھے اورا یک سجدہ کرنے پر اتنا بڑا گناہ بخش دیا گیا۔

 ( ۲۴)سورہ النحل ۔

َزاَرہُ  ِملُوا أَوأ َم الأقِیَاَمة۔۔۔۔۔لِیَحأ  مأ َکاِملَةً یَوأ

نتیجہ یہ ہو گا کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو یہ پورے پورے اٹھائیں گے اور جن لوگوں کو بغیر :ترجمہ

 جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں انکے وبال سے بھی حصہ لینگے ۔

لسالم کا حق غصب تفسیرقمی میں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب لوگوں نے امیر المومنین علیہ ا 

کیا وہ اپنے گناہ تو پورے اٹھائینگے اور جن لوگوں نے انکی پیروی کی ان سب کے گناہوں کا بھی کچھ 

 حصہ وبال برداشت کرنا پڑے گا ۔

 (۲۶)سورہ النحل۔

ِزیِہمأ َویَقُوُل أَیأَن ُشَرَکائِی الَِّذیَن ُکنأتُمأ تَُشاقُّوَن فِیہِ   َم الأقِیَاَمِة یُخأ وَء ثُمَّ یَوأ َم َوالسُّ َی الأیَوأ مأ قَاَل الَِّذیَن أُوتُوا الأِعلأَم إِنَّ الأِخزأ

 َعلَی الأَکافِِرین

پھر قیامت کے دن ان کو ذلیل کرئے گا اور یہ فرمائے گا کہ آپ وہ میرے شریک کہاں جنکے سبب :ترجمہ

ئیں گے کہ آج کے دن کی سے تم مومنین سے دشمنی کیا کرتے تھے اور جن کو علم دیا گیا تھا وہ یہ فرما

ذلت اور برائی انہی کافروں کے لیے ہے الذین اوتو العلم ۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ان سے مراد آئمہ ہیں وہ 

اپنے دشمنوں سے یہ فرمائیں گے کہ اب تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنکی تم دنیا میں اطاعت کیا کرتے 

 تھے وہ اب کدھر گئے ہیں 

 (۳۱) سورہ النحل۔

َملُونالَّ  ُخلُوا الأَجنَّةَ بَِما ُکنتُمأ تَعأ  ِذیَن تَتََوفَّاہُمأ الأَمالَئَِکةُ طَیِّبِیَن یَقُولُوَن َسالٌَم َعلَیأُکمأ ادأ
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ترجمہ ۔جنکا خاتمہ فرشتوں نے ایسی حالت میں کیا ہو گاکہ وہ پاک صا ف ہونگے ان سے یہ کہتے ہو 

 عوض تم جنت میں جاو نگے سالم علیکم جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے 

تفسیر قمی میں ہے کہ طبیبن سے مراد وہ مومنین ہیں جنکی والدت ہر حیثیت سے پاک وپاکیزہ ہو  

ئی امالی میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے منقول ہے کہ کسی انسان کی روح جسم سے جدا نہیں 

ی طرف جا رہا ہے جنت کی طر ف ہوتی جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ دونوں منزلوں میں سے کس

یا جہنم کی طرف اور آیا اوہ خدا کا دوست ہے یاد شمن پس اگر خدا کا دوست ہے تو اس کے لیے جنت 

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جو جو کچھ ہللا نے اس کے لیے ااس میں تیار کررکھا ہے اسے 

طرف متوجہ ہو جاتی ہے یہ واقعہ موت  وہ سب نظر آنے لگتا ہے پس ہر طرف کی مصیبت وبال اس کی

 کے قریب گزرتا ہے اور یقین کا وقت وہی ہے ۔

 (۴۲)سورہ النحل۔

لَُمون ِر إِنأ ُکنأتُمأ الَتَعأ کأ أَلُوا أَہأَل الذِّ  فَاسأ

ترجمہ ۔پس ان سے کہہ دو کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل رسول خدا سے پوچھ لوکافی میں 

میں آئمہ معصومین سے بہت حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی کہ الذکر سے مراد جناب  تفسیرعیاشی میں

رسول خدا اور اھل ذکر سے مراد آل رسول خدا ہیں کافی اورتفسیر عیاشی میں جنا ب محمد باقرعلیہ 

 السالم نے اپنے دست اقدس سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ اہل ذکر ہم ہیں

 (۸۲)النحل ۔سورہ 

فُُرونَ  َمِة ہللاِ ہُمأ یَکأ ِمنُوَن َوبِنِعأ  ۔۔۔۔۔ یُؤأ

وہ ہللا کی نعمت والیت علی کو پہنچاتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں مال یہ ہے کہ ان میں :ترجمہ

 سے اکثر کافر ہیں ۔

ازل ہوئی تو کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جب یہ انما ولیکم ن 

اصحاب رسول خدا میں سے کچھ لوگ مسجد مدینہ میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے 

کہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو اس پر ان میں سے ایک بوال کہ اگر اس آیت کا ہم انکار کرتے ہیں 

کہ اس حالت میں ابو طالب کا تو سارے قرآن کے منکر ٹھہرتے ہیں اور اگرایمان التے ہیں تو یہ ذلت ہے 

بیٹا ہم پر مسلط ہو گا اس پر اوروں نے کہا کہ یہ تو ہم یقینا جانتے ہیں کہ محمد اپنے قول میں سچا ہے 

لیکن نہ ہم کبھی اس کے دوست دار بنیں گے اور نہ کبھی علی کی اطاعت کریں گے خواہ وہ اس بارے 

ادق علیہ السالم فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی واقعہ میں ہم کو کچھ ہی حکم دیا کرے حضرت امام جعفرص

 کے بارے میں نازل ہوئی ۔

 (۸۷) سورہ النحل۔

َق الَعَذاِب بَِما َکانُوا یُفأِسُدوَن   نَاہُمأ َعَذابًا فَوأ وا َعنأ َسبِیِل ہللاِ ِزدأ  الَِّذیَن َکفَُروا َوَصدُّ
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ھے تو بوجہ اس کے فساد کیا کرتے تھے وہ لوگ جو کافر ہو نگے اور راہ خدا سے روکا کرتے ت:ترجمہ

 ۔ہم ان کے عذاب پر عذاب زیادہ کر دینگے ۔

تفسیر قمی میں ہے کہ آیت ان حضرات کی شان میں ہے جو بعد جناب رسول خدا کافر ہو گئے  

تھے اور راہ خدا سے یعنی حضرت امیرالمومنین علیہ السالم کی اطاعت سے خود بھی باز رہے اور 

 روکا کرتے تھےدوسروں کو بھی 

 (۸۹)سورة ا لنحل۔ 

یِ  َشاِء َوالأُمنَکِر َوالأبَغأ بَی َویَنأہَی َعنأ الأفَحأ َساِن َوإِیتَاِء ِذی الأقُرأ ِل َواِْلحأ  یَِعظُُکمأ لََعلَُّکمأ تََذکَُّروَن  إِنَّ ہللاَ یَأأُمُر بِالأَعدأ

حقوق دینے کا حکم دیتا اور بے حیائی بیشک بالتحقیق ہللا عدل اور احسان کا ذی القربے کو ان کے :ترجمہ

 اور بدی اور بغاوت سے منع فرماتا ہے تاکہ تم کو نصیحت حاصل کرو ۔۔

تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں ہے کہ بالعدل سے مراد کلمہ شہادت ۔۔الہللا ہللا محمد رسول ہللا  

ے سے مراد ہیں اہلبیت رسول ہللا کی اور احسان سے مراد جناب امیرالمومنین علیہ السالم اوراتیائی ذوالقرب

 حق شناسی اور ہر ایک کو ان کے درجے پر رکھنا اور ان سے مودت محبت کرنا ۔

 الفحشا ء سے مراد جناب اول ابو بکر 

 المنکر سے مراد جناب ثانی ۔عمر 

 البغی ۔سے مراد جناب ثالث عثمان 

 (۹۱۔ ۹۰)سورة النحل ۔

فُوا بَِعہأِد ہللاِ إَِذا   لَُم َوأَوأ ِکیِدہَا َوقَدأ َجَعلأتُمأ ہللاَ َعلَیأُکمأ َکفِیالً إِنَّ ہللاَ یَعأ َد تَوأ َیأَماَن بَعأ تُمأ َوالَتَنقُُضوا اْلأ ( ۹۱)َما تَفأَعلُوَن َعاہَدأ

ٍة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ِد قُوَّ لَہَا ِمنأ بَعأ  َوالَتَُکونُوا َکالَّتِی نَقََضتأ َغزأ

د کر چکے تو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پختہ کر دینے کے بعد اور ہللا کے عہد کو جب تم عہ:ترجمہ

نہ توڑو جس حال میں تم ہللا کو ضامن دئے کے ہوبیشک جو کچھ تم کرو گے ہللا اس سے خوب واقف ہے 

اور تم اس عورت کی ماند نہ ہو جانا جو اپنے کاتے ہوئے کو مضبوط ہو جانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑ ے کر 

 دیا کرتی تھی 

تنقعو االیمان ۔۔۔کافی اور تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جب ال 

والیت علی ابن ابطالب نازل ہوا اور جناب رسول خدا نے سب سے فرمایا کہ اس وقت سے سب علی کو 

اب رسول خدا نے ان امیرالمومنین کہہ کر سالم کرو تو اسکی تاکید اسی دن خدا وند تعالی نے فرمائی کہ جن

کو حکم دیا کہ تم دونو اٹھو اورعلی کو سالم علیک یا امیر المومنین کہہ کر سالم کرو ( اول ودوئم )دونوں 

نے عرض کی کیا آیا یہ حکم خدا کی طرف سے ہے یا رسول ہللا کی طرف سے (اول ودوئم )تو دونوں 

 بھی ۔اس پر خدا وند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ۔
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ر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ اس آیت سے حضرت عائشہ اور تفسی

 انکا عہد توڑ دینا مراد ہے 

 یہ آیت حضرت عمار یا سر کی شان میں نازل ہوئی ۔۔۔۔

 (۱۰۸)سورة النحل ۔

ِرہَ َوقَلأبُہُ مُ   ِد إِیَمانِِہ إاِلَّ َمنأ أُکأ ًرا فََعلَیأِہمأ َغَضٌب ِمنأ َمنأ َکفََر بِاہللِ ِمنأ بَعأ یَماِن َولَِکنأ َمنأ َشَرَح بِالأُکفأِر َصدأ ِ طأَمئِنٌّ بِاْلأ

 ہللاِ َولَہُمأ َعَذاٌب َعِظیمٌ 

جو بعد ایمان النے کے خدا کا انکار کر جائے سوائے اس صورت کہ اس پر جبر کیا گیا در آنجا :ترجمہ

ول کر کفر کرئے پس ایسے لوگو ں پر ہللا کا غضب ہے لیکہ اسکا دل ایمان سے مطمئن ہو لیکن جو دل کھ

اور انہی کے لئے بڑا عذاب تیار ہے تفسیر صافی میں اس کا قصہ یوں منقول ہے کہ قر یش نے حضرت 

عمار اور ان کی والدہ سمیعہ کو مر تد ہو جائے پر مجبور کیا ان کے ما ں باپ نے تو انکا ر کیا اور وہ 

ر یہ دونوں اسالم میں پہلے شہید ہیں اور عمار نے مجبور ا جو کلمہ وہ کہلوانا دونوں قتل کر دئیے گے ۔او

چاہتے تھے محض زبان سے کہہ دیا ۔کسی نے اطالع کی کہ یارسول ہللا عمار کافر ہوگے فرمایا ہر گز 

نہیں ہوسکتا ۔عمار سر تا پا ایمان مملو ہے وہا ں سے چھٹ کر عمار روتے ہوئے جناب رسول خدا کی 

ت میں آئے آنحضرت نے اپنے دست مبارک سے انکی آنکھوں کے آنسو پو نچھ دئیے اور فرمایا خدم

 تمہارا کیا نقصان ہو ااگر پھر وہ لوگ تم کو تکلیف دیں تو پھر وہی کہہ دینا جو کہہ چکے ہو 

 کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریارفت کیا گیا کہ لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ جناب 

امیر المومین منبرکوفہ پر یہ فرمایا یاالیھاالناس توہ زمانہ قریب ہے کہ مجھ تم مجھے سے کہا جائے 

گامجھے برا کہو پس کہ بر اکہہ لینا پھر تم سے یہ کہا جائیگا کہ مجھے سے برائت ظاہر کرو تو مجھ سے 

نا جھوٹ بولنے لگے پھر بر ائت ظاہر نہ کرنا حضرت نے فرمایا کہ لوگ علی المر تضی کے بر خالف کت

پہلے قول کی تصدیق فرمائی اوردوسرے کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں دین محمد پر 

ہوں ۔سائل نے دریافت کیا کہ حضور کی کیا رائے ہے فرمایاجس وقت اسکا دل ایمان سے مطمئن ہو اگر 

الزام نہیں ہے اور اس کی حالت وہی ہو گی جو  ظاہر ا وہ برائت بھی ظاہر کر یگا تو اس کے ذمہ کو ئی

عمار یاسر کی گزری جس کے بارے میں خدا وند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور جناب رسول خدا نے 

فرمایا کہ اے عمار خودخدا وند تعالی نے تمہارے عذ ر کے متعلق آیت نازل فرمادی اور تم کو یہ حکم دے 

 ائیں تو تم پھر ویسا ہی کہہ دینا ۔دیا کہ اگر کفار پھر تم کو ست

 ( ۱۵۵)سورة النحل۔

۔۔الَیُفألُِحوَن۔۔التوحید میں جناب امام جعفر علیہ السالم سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کبیرہ یا 

صغیرہ کامرتکب ہوتا ہے جس سے خدا وند تعالی منع فرما چکا اور وہ ایمان خارج ہو جاتا ہے لفظ مومن 

و جاتا ہے لفظ مومن سے خارج ہو جاتا ہے ہاں لفظ اسالم اس پر باقی رہتا ہے پھر جس وقت سے خارج ہ

تو بہ کر لیتا ہے اور بخش دیا جائیگا ایمان کی طر ف رجوع کر یگا اور کفر وجود کی طرف نہ جانے دیا 

ے اور حرا م جائے گا اور جوشخص استحالل کا مرتکب ہو ا یعنی اپنی رائے سے حالل کو کہہ دیا حرام ہ

کو کہہ دیا حالل ہے اور اس کا معتقد ہو گیا تو ہمارے نزدیک وہ ایمان سے بھی خارج ہو گیااور اسالم 

سے بھی وہ کافر ہے اور مانند اس شخص کے لیے جو پہلے حرم میں داخل ہو پھر کعبة ہللا میں اور کعبہ 
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سے باہر آئے گا تو اسکی گردن کے اندر جا کر کوئی بے ادبی کرئے پھر جس وقت وکعبہ اور حرم 

 ماردی جائے گی اور جہنم میں چال جائے گا۔ 

 (۳،۴،۵،۶) سورة بنی اسرائیل

ا َکبِیًرا  لُنَّ ُعلُو ً تَیأِن َولَتَعأ ِض َمرَّ َرأ  لَتُفأِسُدنَّ فِی اْلأ

تر جمہ تم ضرورلضر ور ز مین میں دومرتبہ فساد کرو گے اور ضرور تم بڑی سر کشی کرو گے پھر 

کہ ان دونو ں میں پہلے وعدہ کا موقع آیا ہم نے تمہارے بر خالف اپنے پھر کسی قوت والے بندے بھیج جب

دے پس وہ شہروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا پھر ہم نے تمکو ان پر دوبار غلبہ دیا اگر تم 

پنے ہی لئے اور مال سے نے نیکی کی تو اپنے ذات کے لئے نیکی کی اور اگر تم نے بدی کی تو وہ بھی ا

اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ازروئے تعداد تم کو بہت بڑھا دیا پھر جب دوسرے وعدہ کا موقع آیاتو 

ہم نے ان کو بھیج دیا کہ تمہارے منہ بگار دیں اور تاکہ مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلی 

بہ رہے ایسا ہالک کرتے رہیں جیسا کہ ہالک کر دفعہ اس میں گھس گئے تھے اور تا کہ جب تک انکو غل

 نیکا حق ہے ۔۔

ض جسکا مطلب وہی دونوں صاحب ہیں اور انکے ساتھی اور انکا عہد توڑنا پھر    َرأ لَتُفأِسُدنَّ فِی اْلأ

ا َکبِیًرا ۔اس کا مطلب وہی دونوں صاحب ہیں اور انکے ساتھی اور انکا عہد پھ لُنَّ ُعلُو ً ر توڑاپھر فرمایا ۔ِ َولَتَعأ

 فرمایا ۔ولتعلو ا کبیر اسکا مطلب وہ وعدہ جو انہوں نے خالفت کی بابت کیا تھا ۔

 فا ذ اجا ؤ عدد اولینا

 یہ قصہ روز جمل ہے وغیر ہ وغیرہ  

 (۱۱)سورة بنی اسرائیل 

نَا آیَةَ اللَّیألِ   َوَجَعلأنَا اللَّیأَل َوالنَّہَاَر آیَتَیأِن فََمَحوأ

اور دن کو نشانیا ں مقرر کی پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک کر دیا اور ہم اور ہم نے رات :ترجمہ

 نے دن کو روشن بنا دیا۔ 

اال حتجاج میں جناب امام جعفر صا دق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جب ہللا تعالی نے چاند کو  

ہ جو چاند پر سیا ہی دیکھتے ہو یہ ہو پیدا کیا تو اس پر ال الہ ہللا محمد رسوالہلل علی امیر المومنین لکھ دیا ی

 یہ وہی تحر یر ہے 

 (۳۷)سورة بنی اسرائیل۔

 ۔قوال لیسو را ۔۔

 نر می سے بات کرؤ : ترجمہ
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تفسیر مجمع البیان میں اور تفسیر عیاشی میں روایت کی گئی ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہو ئی  

چھ دینے کو نہ ہوتا تو یہ فر ماتے کہ ہللا ۔جناب رسول خدا سے اگر کوئی سوال کرتا اور آپ کے پاس ک

 اپنے فضل سے ہم کو بھی رزق دے اور تم کو بھی ،

 موما محسورا

 ترجمہ ۔پیشمان بیٹھے رہو۔

تفسیر قمی میں اس آیت کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ جناب رسول خدا کسی شخص کو جو آپ سے ایسی 

لی ہاتھ نہ پھیرتے ۔چنانچہ ایک شخص نے سوال چیز کا سوال کرتا ہے جو آپ کے پاس ہوتی تو اسے خا

کیاحضرت کے پاس کچھ نہ تھا فرمایا کہ انشاہللا جب ہو گا دونگا اس شخص نے عرض کی یا رسول ہللا 

ایک قمیض ہی مجھے عنایت کر دیجے ۔آنحضرت نے اپنا قمیض دے دیا اس پر خدا وند تعالی نے یہ 

ما دیا کہ نہ کوئی کنجوسی ہی کرے تو اور نہ ایسے فضول خرچ پوری آیت نازل فرمائی اور تا دییا منع فر

 بنو کہ خود بر ہنہ بیٹھے ہوجاؤ ۔

 (۳۹)سورة بنی اسرائیل ۔

 ان ربک یسبط الرزق لمن یشا ء ویقدر 

بیشک تمہارا پر ور دگار جس کے لئے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے :ترجمہ

 روزی تنگ کر دیتا ہے ۔

کافی میں ایک حد یث قدسی یہ بھی ہے کہ خدا وند تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں 

جن کے مناسب حال فقرواحتیاج ہے اور اگر میں ان کو غنی کر دوں تو غنا انکار ستیا ناس کر دے اور 

یر کر دوں تو فقرا میرے بندوں میں ایسے بھی ہیں جن کے لئے دولت مندی موزوں ہے اگر میں انکو فق

 انکا ستیاناس کر دے ۔بر حال میں اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہوں ۔

 (۳۱)سورة بنی اسرائیل۔۔

نَی إِنَّہُ َکاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِیلً   َوالَتَقأَربُوا الزِّ

 اور زنا کے پاس نہ بھٹکو یقینا وہ بے حیا ئی کی بات اور بری راہ ہے ۔:ترجمہ

ہ اور النحصال میں جناب امام جعفر صادق سے بر وایت اپنے آباو واجداد سے منقول ہے کہ الفقی 

جناب رسول خدا نے جناب علی امیر المومنین کو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے یہ بھی کہ یا علی زنا 

 میں چھ برائیاں ہیں تین دنیا کی اور تین آخرت میں 

رزق کم ہو جاتا ( ۳)موت جلد آتی ہے ( ۲)رونق جاتی رہتی ہے  اس کے چہرے سے( ۱)دنیا کی برائیاں 

 ہے 

 ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ( ۳)خدا کا غضب ( ۲)حساب کی سختی ( ۱)عقبی کی برائیاں 
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 انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب سے زنا کا افشا زیادہ ہو گا زلزلے کثرت سے آئیں گے 

 (۳۲)سورة بنی اسرائیل ۔

َم ہللاُ إاِلَّ بِالأَحقِّ  َوالَتَقأتُلُوا  النَّفأَس الَّتِی َحرَّ

اور کسی نفس کو جسکا قتل خدا نے حرام کیا سوائے حق کے اور کسی طرح قتل نہ کرو تفسیر :ترجمہ

ایمان کے بعد ( ۱)کافی میں ہے کہ وہ حق جس سے قتل نفس جائز ہوتا ہے وہ تین باتوں میں سے ایک ہے 

 اور عمدا کسی مومن کو قتل کرنا ( ۳)ہ یا صاحب شوہر ہو کر زنا کرنا صاحب زوج( ۲)کافر ہو جانا 

 (۶۴)سورة بنی اسرائیل۔

َواَلد  َواِل َواْلأ َمأ ہُمأ فِی اْلأ  َوَشاِرکأ

 ( شیطان کے متعلق )اور مال اور اوالد میں انکا شریک ہو جانا :ترجمہ

جناب رسول خدا نے یہ ارشاد  کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امیر المومنین سے منقول ہے کہ 

فرمایا کہ ہللا تعالی نے ہر بیہودہ اور فحش گالیا ں بکنے والے اور بے حیا ء پر کو اسکی پروانہ کرتا ہو 

کہ خود وہ کیا بکتاہے نہ اسکی کے لوگ اس کے حق میں کیا کیا بکتے ہیں جنت حرام کر دی ہے اگر تم 

یں پاو گے کہ یا وہ اوالد زنا ہے یا اس کے با پ کا نطفہ اسکی تفشیش کرو گے تو اس کے سوائے کچھ نہ

 منعقد ہوتے وقت شیطان کی شرکت ہوئی ہے۔فرمایا کیا تو نے خدا وند تعالی کا یہ قول نہیں پڑھا ۔

َواَلد  َواِل َواْلأ َمأ ہُمأ فِی اْلأ  َوَشاِرکأ

 اور اوالد اورمال میں ان کا ساتھ شریک ہو جا۔:ترجمہ

جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ان حضرت نے یہ آیت کافی میں براویت  

تالوت فرماکر ارشاد فرمایا کہ شیطان عورت کے پاس آکر اسی طرح بیٹھ جاتا ہے جس طرح اس کا مرد 

اور جو کچھ مرد کرتا ہے وہی شیطان بھی کرتا جاتا ہے کسی نے عرض کی بھال یہ پہچانا کیسے جائے 

ں نطفہ شیطان ہے یا نہیں فرمایا ہماری محبت سے اور ہمارے بغض سے پس جو ہم کہ اس شخص می)

 سے محبت رکھتا ہے وہ تو بندہ خدا کا نطفہ ہے اور جو ہم سے بغض رکھتا ہے وہ شیطان کا نطفہ ہے 

انہی حضرت سے منقول ہے کہ بسم ہللا کہہ لی جائے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے اور اگر بسم ہللا  

 ر مجامعت کی جائے توپھر فعل دونوں کی طرف سے واقع ہوتا ہے اورنطفہ منعقدہوتا ہے ۔کہے بغی

تفسیر قمی میں ہے کہ مال حرا م جو کچھ بھی ہو شرکت شیطان ہے پس اگر ایسے مال سے  

لونڈیاں خریدی جائیں یا مہر ادا کرکے عقد کیا جائے ور ان سے اوالد پیدا ہوں تو ان میں شیطا ن کا حصہ 

ورہے اور ایسے شخص کی مباشرت کے وقت جو فعل حرام کرئے شیطان ضرور ساتھ ہو گا اور بچہ ضر

 مشتر کہ نطفہ سے پیدا ہو گا۔ 

 ( ۷۷۔ ۷۸) سورةبنی اسرائیل۔
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ہُ   ِر َکاَن َمشأ آَن الأفَجأ ِر إِنَّ قُرأ آَن الأفَجأ ِس إِلَی َغَسِق اللَّیأِل َوقُرأ اَلةَ لُِدلُوِک الشَّمأ دأ بِہِ ( ۷۸)وًدا أَقِمأ الصَّ َوِمنأ اللَّیأِل فَتَہَجَّ

ُموًدا  نَافِلَةً لََک َعَسی أَنأ یَبأَعثََک َربَُّک َمقَاًما َمحأ

بیشک ( یعنی نماز )زوال آفتاب سے آدھی رات تک مقررہ نمازیں پڑھ لیا کرو اورصبح کا قرآن :ترجمہ

ول رات کے ایک حصہ میں تہجد پڑ کے بارے میں گواہی دی جائیگی ۔اور اے رس( نماز)صبح کے قرآن 

ھا کرو یہ فریضہ تمہارے لئے مخصوص ہے اور قریب ہے تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود پر مبعوث 

 کرئے ۔،

 فتھجد بہ فافلہ لک 

التہجد۔ الخصال میں ہے کہ جناب رسول خدا نے علی المرتضی کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں ایک  

 باتیں ہیں  ۳علی دنیا میں مومن کو خوش کرنے والی یہ بھی تھی کہ یا 

 رات کو تہجد پڑھنا ۔( ۳)روزہ رکھنا ( ۲)برادران ایمانی سے مالقات  

مقام محمود روضتہ الو عظین میں جناب رسول خدا سے منقو ل ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت 

پر ہو گا تو کبیرہ گناہ والو نکی شفاعت کرونگا  کی شفاعت کرو گا نیز یہ فرمایا کہ جب میں مقام محمو د

اور انکے بارے ،میں میری شفاعت قبول کی جائے گئی لیکن جن لوگو ں نے میری اوالد کے بارے میں 

 مجھے ستایا ہے قسم بخدا میں انکی شفاعت ہر گز نہ گر ونگا 

 یہ تو قیع امام حسن عسکر ی سے منقول ہوئی ۔

 پڑھنا الزم ہے کیونکہ نبی اکرم نے حضرت علی کو وصیت کی کا (تہجد )تم پر نماز شب 

پس فرمایا اے علی تجھ پر نماز شب پڑھنا الزمی ہے تین مرتبہ فرمایا اور جو نمازشب کو معمولی 

 سمجھے وہ ہم میں سے نہیں پس میری نصیحت پر عمل کرو ۔میرے شیعوں کو حکم دووہ عمل کریں 

طالب علموں ( ۳)ذہین بہت تیز اور حافظہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ( ۲)تا ہے مال وزربہت ہاتھ آ( ۱)چند فوائد 

( ۵)تجارت کاروبار اور مالزمت میں تر قی ہوتی ہے ( ۴)کے لئے یہ عبادت اکیسر کا حکم رکھتی ہے 

صحت اور روزی کی قدرتی ضمانت ( ۷)مال اور اوالد کی زنیت ہے ( ۶)دشوار کام سہل ہو جاتے ہیں 

آفات سے نجات ملتی ( ۹)عمر لمبی ہوتی ہے اور زندگی کی غرض پوری ہوتی ہے ( ۸) نصیب ہوتی ہے

ذہین زندگی کے ( ۱۱)دشمن مغلوب اور دفع ہوتا ہے ( ۱۰)ہے اور دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے ۔

 طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے (  ۱۲)مسائل کی گہرائیوں تک تیزی سے پہنچے لگتا ہے 

 ۱۵)ہر دل عزیزاورپرکشش شخصیت کا مالک بن جاتا ہے( ۱۴)ا نام ونشان نہیں رہتاڈر اور خوف ک( ۱۳)

جب انسان ہر طرف سے ( ۱۷)ترقی کی راہیں کھلتی رہتی ہیں ( ۱۶)ہر چیز میں خیروبرکت ہوتی ہے (

مایوس ہوجائے تو نماز وتر میں قنوت کے بعد اپنی مادری زبان میں حاجات طلب کرئے انشاہللا ضرور 

مرنے کے بعد والدین اپنی اوالد سے خصوصا اس تکریم والی نماز میں دعا کے متمنی (۱۸)وگئی پوری ہ

مختصرا ( ۲۰)آخری شب بیدار نہ ہونا مکروہ ہے ( ۱۹)رہتے ہیں یہ مرد مومن کے لئے بہترین تحفہ ہے 

ھے تو خدا ہر حاجت پوری ہوتی ہے موالئے کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا جو شخص نماز تہجد پڑ

کے بزرگ وبر تر اسے وہ اشیا عطا فرمائے گا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہو نگی اور کسی کان نے نہ 
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سنی ہوں نماز تہجد کا پڑھنا قلب کی پاکیز گی کے عالوہ چہرہ کوپرنور اور روح کو معطر کرتا ہے ۔امام 

نماز تہجد پڑھتے ہیں انکا چہرہ  زین العابدین علیہ السالم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ

دوسرے لوگوں کی نسبت نیکو تر ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ ہللا تعالی سے اکیلے میں راز نیاز کرتے 

 ہیں اور ہللا تعالی اپنے نور سے انہیں منور کرتا ہے 

 (۸۱)سورة نبی اسرائیل ۔

َمةٌ لِ  آِن َما ہَُو ِشفَاٌء َوَرحأ ُل ِمنأ الأقُرأ ِمنِیَن َوالَیَِزیُد الظَّالِِمیَن إاِلَّ َخَساًرا َونُنَزِّ  لأُمؤأ

قرآن میں ہم وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لئے شفا ء ورحمت ہیں اور نافرمانوں کے :ترجمہ

کو قران مجید میں سوائے نقصان کے اور ( اور آل محمد کا حق دبانے والے ظالمو نکو ( وہی چیزیں )لئے 

 ا کچھ نہ ملے گ

تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جبرئیل امین نے جناب رسول  

 خدا کو جو کچھ پہنچایا وہ یوں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 َوالَیَِزیُد الظَّالِِمیَن إاِلَّ َخَساًرا 

 (۸۸)سورة اسرائیل ۔

آِن ِمنأ کُ  فأنَا لِلنَّاِس فِی ہََذا الأقُرأ ثَُر النَّاِس إاِلَّ ُکفُوًراَولَقَدأ َصرَّ  لِّ َمثٍَل فَأَبَی أَکأ

اور یقینا ہم نے کل آدمیوں کے نفع کیلئے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بار بار بیان کی ہے پھر :ترجمہ

 کئے بغیر نہ ہے ۔۔(انکا ر )بھی والیت جناب امیر المومنین کی ناشکری 

) علیہ السالم سے منقول ہے کہ جبرئیل نے یہ آیت یوںکافی اور تفسیر عیاشی میں جنا ب امام باقر 

 پہنچائی تھی پھر بھی بہت سے لوگ والیت امیر المومنین کا انکار کئے بغیر نہ رہے ۔۔(بوال یة علی 

 ( ۲۴۔ ۲۳۔ ۲۲)سورة الکھف 

ٍء إِنِّی فَاِعٌل َذلَِک َغًدا  کُ ( ۲۳)َوالَتَقُولَنَّ لَِشیأ رأ َربََّک إَِذا نَِسیَت َوقُلأ َعَسی أَنأ یَہأِدیَنِی َربِّی إاِلَّ أَنأ یََشاَء ہللاُ َواذأ

ًعا ( ۲۴)ِْلَقأَرَب ِمنأ ہََذا َرَشًدا  َداُدوا تِسأ  َولَبِثُوا فِی َکہأفِِہمأ ثاََلَث ِمائٍَة ِسنِیَن َوازأ

یہ )اور کسی چیز کی نسبت ہر گز یہ نہ کہو کہ کل میں اس کو ضرور کر ونگا سوائے اس کہہ : ترجمہ

اگر ہللا بھی چاہے اور جب بھول گئے ہو ہللا تو یاد کر لو اور یہ کہہ دو کہ شاہد میر ( شرط لگا لو 

 اپروردگار اس سے بڑھکر مجھے کوئی ہدایت کی بات سمجھا دے ۔

الجوامع میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جس وقت تک بات ختم نہ ہوئی ہو تم انشاہللا  

فی میں ہے کہ انہی حضرت سے انشاہللا کامطلب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اسکا مطلب کہہ سکتے ہو کا

خصوصیت کے ساتھ قسم کے بارے میں ہے یعنی تم کو یہ کہنا ہو ۔کہ خدا کی قسم میں یہ کام ضرور 

 کرونگا اور پھر یہ یاد آجائے کہ تم نے انشاہللا نہ کہا تھا تو ضرور کہہ لیا کرو 



93 

ی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ قسم تفسیر عیاش 

 کے بارے میں انشاہللا جب بھی یاد آجائے کہہ لیا کرو گو چالیس دن کے بعد یاد آجائے ۔

 (۲۸)سورة الکھف ۔

فُرأ  ِمنأ َوَمنأ َشاَء فَلأیَکأ  َوقُلأ الأَحقُّ ِمنأ َربُِّکمأ فََمنأ َشاَء فَلأیُؤأ

پس جس کا جی چاہے (اور تم یہ کہہ دو کہ حق والیت علی تمہارے پروردگا ر کی طرف سے ہے :رجمہت

 ایمان الئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ۔

کافی میں جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جبرئیل امین اس آیت کو یوں الئے تھے ۔۔گویا  

 (الیت علی قل الحق من ربکم فی و)جو حذف کر دیا گیا 

 (۴۵)سورة الکھف۔

الَِحاُت َخیأٌر ِعنأَد َربَِّک ثََوابًا َوَخیأٌر أَمَ   نأیَا َوالأبَاقِیَاُت الصَّ  لً الأَماُل َوالأبَنُوَن ِزینَةُ الأَحیَاِة الدُّ

مال دولت اور بیٹے زندگانی دنیا کی آرائش ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے :ترجمہ

 م کی حیثیت سے بھی بہتر ہیں اور امید وآرزو کر نیکی حیثیت سے بھی بہتر ہیں نزدیک انجا

التہذ یب اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اگر خدا وند تعالی نے  

مال واوالد کو زندگانی دنیازینت فرمایا تو نماز شب کی آٹھ رکعتیں جو آخر شب میں پڑھی جاتی ہیں وہ 

ت کی زینت ہیں تفسیر عیاشی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ باقیات الطالحات سے مراد نماز ہے آخر

 پس نماز کی محافظت سے غافل نہ رہو ۔

تفسیر مجمع البیان میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ باقیات الصالحات سے پانچ وقت کی نماز  

اور ابن عقدہ منیر وایت کی ہے کہ جناب امام  مراد ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ نماز شب بھی مراد ہے

جعفر صادق علیہ السالم نے حسین ابن عبدالر حمان سے فرمایا کہ اے حضین ہماری محبت کو چھوٹی بات 

 نہ سمجھنا اس لئے کہ وہ با فیا الصالحات ہے 

راٹھا تفسیر عیاشی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ تم اپنی سپ 

لو لوگوں نے کہا یا رسول ہللا کیا کوئی دشمن آگیا ہے فرمایا کہ دشمن تو نہیں آیا مگر جہنم سے بچنے کی 

سپر لے لو لوگوں نے عرض کی یا رسول ہللا وہ سپرکس چیز کی ہے فر ما یا ۔کہو سبحان ہللا والحمد ہلل 

ی کہ ان کے آگے بھی فرشتے ہو نگے وال الہ وہللا اکبر کہ یہ تسبحا ت قیامت کے دن اس طرح آئیں گ

 اوران کے پیچھے بھی اور باقیات الصالحات یہی ہیں۔۔۔۔

کافی میں جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جناب رسول کاگزرایک ایسے شخص کے پاس  

سے ہوا جو اپنے احاطے میں ایسا درخت لگا رہا تھا حضرت کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا میں درخت نہ 

اؤں جسکی جڑ زیادہ قائم رہے اور پھل جلد الوے اور اسکے پھل خو شبو دار بھی زیادہ ہوں اور قائم بت

بھی مدت تک رہیں عرض کی یا رسول ہللا ضرور بتائیں فرمایا صبح و شام تسبیحات اربع پڑھ لیا کرؤ ہر 
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ور باقیات تسبیح کے بدلے بہشت میں دس دس درخت طرح طرح کے میووں کے لگا دیے جائیں گے ا

 الصالحات سے وہی درخت مراد ہیں

 (۱۰۹) سورةالکھف۔

ِرکأ بِِعبَاَدِة َربِِّہ أََحًدا  َوالَیُشأ

 اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کی کو شریک نہ کرئے۔:ترجمہ

تفسیر قمی میں اس شرک سے مراد دیا کاری ہے جناب امام باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ  

 اس آیت اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی جناب رسول خداسے 

تو آنحضرت نے فرمایا کہ جو شخص لو گو ں کو دیکھا نے کیلئے نماز پڑ ھے وہ شرک ہے اور جو لوگو 

ں کو دکھانے کیلئے روزے رکھے وہ بھی شرک ہے اور جو لوگو ں کو دکھانے کے لئے حج کرئے وہ 

 عمل قبول نہیں کر یگا بھی شرک ہے اور خدا وند تعالی ریا کار کا کوئی 

تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی فرمایا کہ جس 

شخض نے لوگو ں کی تعریف کی خاطر نماز پڑھی یا روزہ دکھایا غالم آزاد کئے یا حج بجا الیا تو اس نے 

 انے کے قابل ہے عمل میں شرک کیا اور وہ مشرک ہوا لیکن یہ مشرک بخشے ج

 (۱)سورة مریم ۔

 ٓکٰہیٓعٓص ۔۔۔حروف قعطعات 

سے کربال ھا سے ہالکت عترت رسول خدا ،یا سے مراد یز یز لعین جو حسین علیہ السالم پر ( کاف )ک 

ظلم کرنے واال ہے عین سے مراد عطش امام علی مقام کی پیاس ۔صاد سے مراد عالی مقام کا صبر مراد 

العصر الزمان سے ایک حدیث منقول ہے کہ جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ  ہے االکمال میں جناب

حضرت سے ان حروف کی تاویل دریافت کی گئی تو فرمایا یہ حروف کی تا ویل دریافت کی گئی تو فرمایا 

یہ حروف غیب کی خبریں ہیں جسے خدا وندتعالی نے اپنے بندے ذکر یا کو مطلع فرمایا تھا پھر اسکا قصہ 

سول خدا نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب جناب ذکر یا نے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے پنجتن جناب ر

پاک کے اسما ء مبارکہ تعلیم فرمادے خدا وند تعا لی نے جبرئیل کو نازل کیا او ر انہوں نے تعلیم فرمادیا 

کہ اپنی زبان پر جاری ۔اب حالت یہ تھی کہ جناب ذکریا جب محمد ۔علی ۔فاطمہ ۔حسن کے نام اسماء مبار

کرتے تو ان کا رنج دور ہوتا اور دل کی فرحت ہوتی اور جب حسین علیہ السالم کا نام زبان پر التے تو 

اندوہ ومال ل طاری ہوتا اور بے ساختہ آنسو جاری ہوتے ایک دن انہوں نے عرض کی الہی یہ کیا بات ہے 

اور حسین کانام لینے سے میری آنکھوں سے  کہ چاروں بزرگوں کے نام لینے سے مجھے تسلی ہوتی ہے

 آنسوجاری ہوتے ہیں اور آہ نکلتی ہے تب خدا وند تعالی نے حسین کے قصہ سے یوں مطلع فرمایا۔ 

ک سے کر بال ۔ھا سے ہالکت عترت رسول خدا یا سے یز ید لعین ۔ع سے عطش گویا پیاس امام عالی مقام 

ذکریا نے جب سنا تو تین دن تک مسجد سے نہ نکلے  کی جیسے ص سے صبر امام عالی مقام کا حضرت

اور لوگوں کو بھی اپنے پاس آنے سے منع کر دیا اور برابر روتے پیٹتے رہے اور نوحہ انکا یہ ہے الہی 

جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے کیا تو اس کو بچے کے غم میں مبتال کریگا الہی کیا یہ مصبیت اس 
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یا تو علی وفاطمہ کو ایسے مصیبت کے لباس سے ملبس کرئے گا ۔الہی کیا ایسی گھر پر نازل ہو گی الہی ک

آفت ان لوگوں بزرگوں پر ڈال دیگا پھر عرض کرتے تھے کہ الہی ایک بچے مجھے بھی عطا فرماجس 

سے اس بڑھاپا میں میری آنکھوں کوٹھنڈک ہو اس کو میر ا وارث ووصی قرار دے اور اسکو مجھ سے 

ہو ۔جو حسین کو محمد مصطفے سے ہے اور جب مجھے عطا فرما دے تو مجھے وہی منزلت حاصل 

 اسکی محبت میں مبتال کر اسکے بعد مجھے اس بچے کے غم میں مبتال کر یگا ۔

چنانچہ خدا وند تعالی نے انکو یحیٰی عطا فر مایا اور پھر ان کا رنج بھی ان کو پہنچایا اور یحیٰی کا حمل 

 ر یہی حالت حمل جناب امام حسین علیہ السالم کے حمل کی تھی ماہ کا رہا تھا او(۶)چھ 

 (۱۱۔ ۱۲)سورة مریم 

َم َصبِی ًا   َوَحنَانًا ِمنأ لَُدنَّا َوَزَکاةً َوَکاَن تَقِی ًا ( ۱۲)َوآتَیأنَاہُ الأُحکأ

اور یحیٰی کو ہم نے پچپن ہی میں حکمت فیصلہ کی قوت عطا کی اور اپنی طرف سے مہربانی اور :ترجمہ

 پاک باطنی عطا کی۔ 

خدا وند تعالی نے سوائے چار کے کسی بچے کو کامل العقل مردوں کے ساتھ محسوب نہیں فرمایا عیٰسی 

 امام حسین  ( ۴)امام حسن ( ۳)یحیٰی بن زکریا ( ۲)ابن مریم و

 کافی میں ہے کہ جناب امامحمد باقرعلیہ السالم سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ خدا وند تعالی نے 

حضرت یحیٰی کے بارے جو خنانا من لدوننا فرمایا اسکا مطلب کیا ہے فرمایا کہ خدا وند تعالی کا احسان 

پوچھا کہ وہ احسان کس حد تک پہنچایا فرمایا کہ یحیٰی یارب کہہ کر آواز دیتے تو جواب میں لبیک یا یحیٰی 

ت کی تفسیر میں یوں وراد ہے کہ سنتے محسن االضیا میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آی

حضرت یحیی اپنی دعائیں یارب یا ہللا کہتے تو جانب آسمان خدا وند تعالی کی طرف سے یوں ندا آتی لبیک 

 یا یحٰیی سل ماحاجتک ۔

 (۸۶)سورة مریم۔

َماِن َعہأًدا  حأ فَاَعةَ إاِلَّ َمنأ اتََّخَذ ِعنأَد الرَّ لُِکوَن الشَّ  الَیَمأ

ت کاکوئی اختیار نہ ہو گا ۔سوائے اس شخص کے جس کا کوئی عہد خدا ے رحمن کے انکو شفاع: ترجمہ

 پاس ہو ۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ جس شخص نے والیت جناب امیر  

المومنین اوران ائمہ کی والیت سے جو انکے بعد میں قربت خدا حاصل کرلی اس نے خدا سے عہد لے لیا 

 ۔

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے عام طور پر نہ لوگوں کی شفاعت کی 

جائیگی اورنہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے گے ہاں وہ شخص اس سے متنشی ہے جسکی شان میں فرمایا 

ب اسکو اذن اتحد عنہ الرحمن عھدا جس کا یہ مطلب ہے کہ والیت جناب امیر المومنین اور آئمہ کے سب

 شفاعت مل جائے اور عہد عنہ ہللا یہی ہے 
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 ( ۹۵)سورةمریم۔ 

ا  َماُن ُود ً حأ َعُل لَہُمأ الرَّ  َسیَجأ

 عنقریب خدا ئی رحمن انکے لئے محبت قرار دیگا ۔۔:ترجمہ

تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے اپنی  

حصہ میں ایسی بلند آواز سے کہا کہ لوگ سن رہے تھے جناب امیر المومنین کے حق میں نماز کے آخری 

یہ دعا فرمائی کہ یا ہللا مومنوں کے دل میں علی کی محبت اور منافقو ں کے دل میں علی کی عظمت اور 

 ہبیت ڈال د ے اس پر خدا وند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ۔

کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ جناب امیر المومنین کی والیت ہی کافی میں انہی حضرت نے اس آیت 

 وداہے 

 ( ۱۳)سورة طٰہ۔

ِری الَةَ لِِذکأ  َوأَقِمأ الصَّ

 پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھو ۔۔:ترجمہ

راہ بر  طہ ۔اسم مبارک جناب رسول خدا میں سے ایک اسم ہے اور انکا مطلب ہے اے طالب حق اور ہادی

 حق اور میری یاد کیلئے نماز پڑھو ۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب امام محمد باقرعلیہ السالم سے اس آیت کے معنی منقول ہیں کہ جس  

وقت تم کو یہ بات یاد آجائے کہ تمہارے ذمے کوئی نماز ہے تو خواہ اس کا وقت باقی ہو نہ ہو تم اسے پڑھ 

 ڈالو ۔۔

منقو ل ہے کہ جب کوئی شخص کوئی نماز بھول جائے تو اسے الزم  اور جناب رسول خدا سے 

ہے کہ جس وقت یاد آجائے اسے پڑھ لے کہ اسکے سوا کوئی اور اس کا کفارہ ہی نہیں پھر آنحضرت نے 

 یہ آیت تالوت فرمائی 

 (۸۱)سورةطہ ۔

 َوإِنِّی لََغفَّاٌر لَِمنأ تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ثُمَّ اہأتََدی  

ہدایت یافتہ بھی ہو ( پھر )اور میں اس کے لئے جو توبہ کرے ایمان الئے اور نیک عمل کرئے : ترجمہ

 ضررو بخشنے واال ہوں ۔

تفسیر قمی میں اما م محمد باقر علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے کہ تم دیکھتے نہیں  

ر عمل صالح اس کو کچھ نفع نہ دیگا جب تک کہ وہ کہ خدا وند تعالی نے یہ شرط لگا دی کہ توبہ ایمان او

ہدایت یافتہ نہ ہو ۔وہللا اگر کوئی شخص کوشش کرکے عمل کرئے تب بھی قبول نہ کیا جائے گا جب تک 
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کہ وہ راہ پایا ہوانہ ہو ۔اس پر کسی نے عر ض کی کہ میں قربان جاؤں کسی کی راہ پایا ہوا نہ فرمایا 

 (ہماری )

رسول خدا سے منقول ہے کہ ٓانحضرت نے علی مر تضی سے ایک حدیث میں المجالس میں جناب  

فرمایا کہ یاعلی جو تمہاری راہ سے بھٹک گیا یقینا وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے تم تک اور تمہاری والیت 

تک راہ نہ پائی وہ ہر گز ہر گز خدا تک نہ پہنچے گا اور یہ بات خدا کے اس قول سے انی لففار ۔۔۔۔۔۔۔ثم 

 اھتدلے ثابت ہے 

کافی میں جناب اما م جعفر صادق علیہ السالم سے منقو ل ہے کہ تم نیک نہ ہو گے جب تک کے  

معرفت نہ حاصل کرو گے جب تک چاروں دروازوں کو تسلیم نہ کرو کہ ا ن میں پہال بغیر آخر کے بیکار 

حجت ہائے خدا ( ۴)بجا النا اعمال صالحہ ( ۳)وحدانیت خدا پر ایمان ( ۲)شرک سے توبہ کرنا ( ۱)ہے 

 تک راہ پالینا ۔

یعنی تینوں دروازے والے گمراہ بھی ہوئے اوربڑی سرگردانی میں (اول ۔دوئم ۔سوئم ۔)اصحاب ثلثہ  

جا پڑے ہللا صرف عمل صالح کو قبول کرئے گا اور وہ قبول کرنا اس پر موقوف ہے کہ شرط وعہد کو 

 پورا کرے 

 ( ۱۰۷)سورہ طٰہ 

ًسا َوَخَشَعتأ  َمُع إاِلَّ ہَمأ َماِن فاَلَتَسأ حأ َواُت لِلرَّ َصأ  اْلأ

اور خوف خدا سے آوازیں پست ہو جائیں گی پس تم کو کچھ کھسر پھسر سنائی دیگی تفسیر قمی :ترجمہ

میں جناب محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے قیامت کے دن خداوند تعالی کل آدمیوں کو ننگے بدن 

برس اس میدان میں کھڑے رہیں گے جہاں انکو  ۵۰جمع کریگا اوروہ تخمیا اورننگے پاوں ایک جگہ 

 سخت پسینہ آئے گا اور دم لینا دشوار ہو گا اور یہ خداوند تعالی کے اس قول سے ثابت ہے ۔

پھر ایک منادی عرش کی طرف سے ندا کرے گا کہ نبی امی کہاں ہیں لوگ عرض :و خسعت االصوات

یا جائے تو پھر یہ منادی دی جائے گی کہ نبی رحمت محمد ابن عبدہللا امی کریں گے کہ انکا صاف نام ل

کہاں ہیں تو جناب رسول خدا کل آدمیوں کے آگے آکر اس حوض تک پہنچے گے جسکا طول اتنا ہی بڑا ہو 

پس آنحضرت وہاں کھڑے ہو جائیں گے (ملک یمن کے دو شہروں کے مابین فاصلہ ) گا جتنا ایالء اور صفا

رے آقا کو آوازد ی جائے گی پس علی مرتضی علیہ السالم سب آدمیوں سے آگے ہو کر جناب پھرتمہا

رسول خدا کے برابر کھڑے ہو جائیں گے پھر لوگوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی اورکچھ لوگ 

ایسے ہو نگے جو روک لیے جائیں گے جس وقت جناب رسول خدا یہ مالحظہ فرمائیں گے کہ ہمارے 

ں سے بھی بعض لوگ روک دیئے گئے ہیں توآنحضرت گریہ فرمائیں گے اوریہ عرض کریں دوستوں می

گے کہ پروردگار میں دیکھتا ہوں کہ علی مرتضی کے بعض شیعوں کو بھی حوض پر وارد ہونے سے 

 روکا گیا ہے اور جہنم کی طرف کر دیئے گے ہیں ۔

گا یا رسول ہللا خداوند تعالی یہ اس وقت خداوند تعالی ایک فرشتہ بھیجے گا وہ آکر عرض کری 

فرماتا ہے کہ میں کل شیعان علی کو آپکے حوالے کرتا ہوں اور بوجہ اس کے کہ وہ آپ سے اورآپ کی 

عترت سے محبت رکھتے ہیں ان کے کل گناہوں کو درگذر کرتا ہوں اور امن لوگوں کے ساتھ اور آپ کی 

رے میں محسوب کرتا ہوں پس آپ ان کو اپنے پاس عترت کے ساتھ مالئے دینا ہوں اور ان کو آپ کے زم
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حوض پر بال لیں پس امام عالی مقام نے فرمایا کہ اس وقت کتنے ہی رونے والے مرد اور کتنے ہی رونے 

والی عورتیں یہ معاملہ دیکھ کر یہ آواز دینے لگے گے یا محمد یا محمد اوراس دن ایک بھی باقی نہ رہے 

دم نہ بھرے اورہمارے دشمنوں سے اظہار وبغض وتبرا نہ کرے مگر فائدہ گا جو ہماری محبت وتوال کا 

انہی کو پہنچے گا جو فی الحقیقت ہمارے گروہ میں اور ہمارے ساتھ تھے وہی ہماری حوض پر وارد ہو 

 نگے 

 (۱۰۸)سورة طٰہ ۔

َماُن َوَرِضیَ (  حأ َمئٍِذ الَتَنفَُع الشَّفَاَعةُ إاِلَّ َمنأ أَِذَن لَہُ الرَّ الً  یَوأ  لَہُ قَوأ

عام طور پر اس دن کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جس کو خدا : ترجمہ

 رحمن نے اذن دے دیا ہو اورجسکی بات پسند فرمائی ہو ۔

 (۱۱۱) سورہ طٰہ۔

ًما ِمٌن فاَلَیََخاُف ظُلأًما َوالَہَضأ الَِحاِت َوہَُو ُمؤأ َملأ ِمنأ الصَّ  َوَمنأ یَعأ

اور جو شخص مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیکی کرے گا تو اسکو کسی کمی ونقصان کا : ہترجم

 اندیشہ نہیں ہے 

 (۱۱۳)سورہ طٰہ ۔ 

نِی ِعلأًما  قُلأ َربِّ ِزدأ َْ 

 اور یہ کہا کر و کہ میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے ۔:ترجمہ

ن مجھ پر ایسا گذرے کہ اس دن تفسیر مجمع البیبان میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جو د 

میرا علم زیادہ نہ ہوجس سے مجھے قرابت خدا حاصل ہو تو خداوند تعالی اس دن کے سورج طلوع کرنے 

میں برکت نہ دے الخصال میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین 

کون ہے فرمایا وہ جو اپنے علم کے ساتھ اور لوگوں  سے دریافت کیا گیا ۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ عالم

کے علم کو بھی جمع کرے اورانہی حضرت سے بروایت اپنے آباواجداد کے جناب رسول خدا سے منقول 

ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ ہللا کے نزدیک علم کی فضلیت اس کی عبادت کی فضلیت سے زیادہ 

 محبوب ہے ۔ 

 (۱۱۴)سورہ طہ۔ 

ًماَولَقَدأ َعہِ  نَا إِلَی آَدَم ِمنأ قَبأُل فَنَِسَی َولَمأ نَِجدأ لَہُ َعزأ  دأ

اور آدم کو ہم نے پہلے ہی ایک حکم دیا تھا پس وہ بھول گے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی کافی :ترجمہ

میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے خدا وند تعالی کے اسی قول کے بارے میں منقول ہے ہے کہ 

 ہللا جناب رسول خدا پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ۔و
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 ولقد عھد ما الے آدم من قبل کلمت فی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین واالئمتة من ذرتیھم منی

 (۱۲۳)سورة طٰہ۔

َمی  َم الأقِیَاَمِة أَعأ ُشُرہُ یَوأ ِری فَإِنَّ لَہُ َمِعیَشةً َضنًکا َونَحأ َرَض َعنأ ِذکأ  َوَمنأ أَعأ

اور جو میری نصیحت سے رو گردان رہے گا اسکی زندگی بھی ضیق میں بسر ہو گی اور قیامت :جمہتر

 کے دن ہم اسے اندھا کرکے اٹھائیں گے ۔ 

کافی میں ہے خداوتعالی کے اس قول کی تفسیر میں منقول ہے کہ ذکری سے مراد والیت علی ابن ابی 

 طالب ہے 

 (۱۲۹) سورہ طٰہ۔

ِد رَ  ِس َوقَبأَل ُغُروبِہَا َوَسبِّحأ بَِحمأ  بَِّک قَبأَل طُلُوعِ الشَّمأ

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھاکرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے :ترجمہ

 ۔

الخصال میں ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ بات الزمہ ہے کہ سورج کے نکلنے اورڈوبنے سے پہلے دس 

 دس مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں ۔

 الہ ال ہللا ۔ وحدہ الشریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یعی ویموفت وھو حی ال یموت بید االخیر وھو علی شئی ال

 قدیر۔

سوائے خدا یکتا کے جسکا کوئی شریک نہیں کوئی معبود نہیں ہر قسم کا اختیار اسی کو ہے اور ہر طرح 

ود ایسا زندہ ہے جسکی کبھی موت کی تعریف اسی کے لیے زیبا ہے وہی جالتا ہے وہی مارتا ہے اور خ

 نہیں آئے گی 

 ہر طرح کی خوبی اور خیر اس کے ہاتھ ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے ۔

 (۶)سورة انبیاء ۔

لَُمونَ  ِر إِنأ ُکنتُمأ الَتَعأ کأ أَلُوا أَہأَل الذِّ َسلأنَا قَبألََک إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحی إِلَیأِہمأ فَاسأ  َوَما أَرأ

اورہم نے تم سے پہلے بھی آدمی ہی بھیجے تھے جن کی طرف سے ہم وحی کیا کرتے تھے پس :مہترج

 اگر تم نہیں جانتے تو یاد والوں سے یعنی آل رسول سے پوچھ لو۔ 

 (۱۲۶)سورة طہٰ 

ِمنأ بِآیَاِت َربِِّہ  َرَف َولَمأ یُؤأ ِزی َمنأ أَسأ  َوَکَذلَِک نَجأ
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وردگار کے احکام پر ایمان نہ الئے اسکوہم اس طرح سزا دیا جو شخص زیادتی کرے اوراپنے پر:ترجمہ

 کرتے ہیں 

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اسکے معنی یہ منقول ہے کہ من اشرف یعنی کیا  

دوسرے کو والیت امیر المومنین میں شریک کرلیا او رلم یومن بایت ربہ کا مطلب کہ ازروئے دشمنی آئمہ 

 ا ا ن سے توال نہ رکھا جائے اور انکے احکام کی پیروی نہ کی ۔ کو چھوڑ دی

کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم نے اپنے دست اقدس سے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر 

 کے فرمایا کہ اہل ذکر ہم ہیں اور ہر چیز ہم سے دریافت کی جا سکتی ہے 

 (۲۵) سورة ابنیاء ۔

َرُمونَ  َوقَالُوا اتََّخذَ   َماُن َولًَدا ُسبأَحانَہُ بَلأ ِعبَاٌد ُمکأ حأ  الرَّ

اور وہ کہ اٹھے کہ رحمن نے کس کو بیٹا بنالیا ہے اسکی ذات اس تہمت سے بری ہے بلکہ وہ تو :ترجمہ

 اس کے معزز بندے ہیں 

بل عبا ۔ مکرمون ۔ الخزاج میں منقول ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت لڑتے ہوئے جناب امیر  

لمومنین کے پاس آئے وہ مرد خارجی تھا اور عورت کے مقابلے میں اسکی آواز بہت ہی بلند تھی جناب ا

امیر المومنین نے اسے اس لفظ سے دھتکارا جس سے کتے کو دھتکارے ہیں تو لوگ دیکھتے کیا ہیں کہ 

آپکی ایک  اسکاسر کتے کا سا ہو گیا ہے ایک شخص وہیں پر موجود تھا عر ض کی یا امیر المومنین

دھتکار سے اس خارجی کا سر کتے کا سا ہوگیا تو معاویہ کے بارے میں آپ کو کیا چیز مانع ہے فرمایا 

کہ وائے ہو تجھ پر اگر میں چاہوں معاویہ کو مع اس کے تخت کے یہیں موجود کر دوں تو میں ابھی خدا 

چاندی پر موکل نہیں ہے بلکہ ایسے سے دعا کروں اور وہ ایسا کر دے لیکن ہللا کے خزینہ دار سونے اور 

 ہی اسرار پر موکل ہیں اور عباد کلرمون کی تاویل یہیں ہے 

 ( ۲۷)سورة انبیا۔ 

تََضی فَُعوَن إاِلَّ لَِمنأ ارأ  َوالَیَشأ

 اور و ہ کسی کی شفارش نہیں کرتے سوائے اسکے جو اس کو پسند ہو ۔:ترجمہ

پنے اباو اجداد کے جناب رسول خدا سے منقول التوحید میں جناب امام موسی کاظم سے بواسطہ ا 

ہے کہ میری امت میں سے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں میری شفاعت مخصوص ان کے لئے ہے اب 

رہے ان میں سے نیکی کرنیوالے ان کے ذمے تو کوئی الزام ہے ہی نہیں اس پر کسی نے عرض کی یابن 

 کیونکر ہوگی حاالنکہ خدا فرماتا ہے کہ رسول ہللا کبیرہ گناہ کرنے والوں کیلئے شفاعت 

تََضی فَُعوَن إاِلَّ لَِمنأ ارأ  َوالَیَشأ

اور جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گا وہ پسند یدہ خدا نہیں ہوسکتا حضر ت نے فرمایا کہ جو :ترجمہ

دم شخص مومن ہو جس وقت وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو گا تو اسے وہ برا ضرور معلوم ہوگا اور وہ نا
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ضرور ہوگا اور جناب رسول خدا نے فرمایا کہ توبہ کے لئے ندامت کافی ہے نیز آنحضرت نے فرمایا کہ 

جو شخص اس گناہ پر جس کا وہ مر تکب ہوا ہے نادم نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے اور نہ اس کی شفاعت 

 الزم ہو گئی بلکہ وہ ظالم ہے اور ظالموں کا ذکر خدا نے یوں فرمایا ہے ۔

 ظلمین من حمیم ووال شفیع یطاع مال

اس دن ظالمو ں کا نہ کوئی دلسوز دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارش کر نیواالجسکی بات مانی :ترجمہ

 جائے 

 (۲۹) سورة االنبیا ء

ِمنُونَ   ٍء َحیٍّ أَفاَلَیُؤأ  َوَجَعلأنَا ِمنأ الأَماِء ُکلَّ َشیأ

 یا ۔کیا وہ اب بھی ایمان نہ الئیں گے۔  اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنا:ترجمہ

تفسیر صافی میں ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا جیسا کہ خدا وند تعالی 

 دوسرے موقع پر فرماتا ہے 

 وہللا خلق کل دابہ من ما 

 اور ہللا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ۔:ترجمہ

میں پانی سب سے زیادہ عظمت رکھتا ہے اس وجہ سے بھی کہ اسکی ضرورت سب اس لئے کہ مادوں 

سے زیادہ اس وجہ سے بھی کہ اس سے بھی نفع سب سے زیادہ ہے یا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے 

 ہر شے کی زندگی کاسبب پانی کو قرار دیا اور بغیر اسکے کو ئی چیززندہ نہیں رہ سکتی ۔

کہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ ہر چیز کی نسبت پانی کی طرف فرمائی اور تفسیر قمی میں ہے  

 پانی کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف نہیں فرمائی ۔

کافی میں امام جعفر صادق علیہ السالم سے پانی کا مزہ دریافت کیاگیا فرمایا پانی کا مزہ زندگانی کا مزہ 

 ہے 

 ( ۳۳)سورة انبیاء

 مأ الأَخالُِدونأَفَإِیأنأ ِمتَّ فَہُ  

 کیا تم مر جاؤ نگے تو یہ ہمیشہ رہیں گے :ترجمہ

تفسیر قمی میں ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ان مصائب کی اطالع دی جو بعد آنحضرت 

کے ان کے اہلبیت پر پڑنے والے تھے اور اسکی اطالع دی کہ ان کے مقابلے میں خالفت کے جھوٹے 

تو جناب رسول خدا کو بہت رنج ہوا پس خدا وند تعالی نے آپکی تسکین کے لئے داعی کھڑے ہو جائیں گے 

 یہ آیت نازل کی۔ 
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 ( ۳۴)سورة انبیا ء

ِت َونَبألُوُکمأ بِالشَّرِّ َوالأَخیأِر فِتأنَةً   ُکلُّ نَفأٍس َذائِقَةُ الأَموأ

اور نیکی سے تمہارا ہر نفس موت کا ذائقہ چھکنے واال ہے اور ہم آزمائش کے طور پہ ہر بدی :ترجمہ

 امتحان لیں گے ۔

تفسیر مجمع البیان میں بر وایت جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب امیرا لمومنین 

علیہ السالم مریض ہوئے اورآپ کے بھائی بند آپ کی عبادت کو آئے اورعرض کرنے لگے یا امیر 

اتے ہیں فرمایا میں بری حالت میں پاتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ المومنین علیہ السالم آپ اپنے آپ کو کیسا پ

 اور ایسا فرمائیں فرمایا خدا وندتعالی فرما رہے 

 َونَبألُوُکمأ بِالشَّرِّ َوالأَخیأر

 اس خیر سے مراد ہے صحت اور دولتمندی اور شرسے مراد ہے بیماری اور فقیری ۔۔

 ( ۳۶)سورةانبیا ء

نَساُن ِمنأ  ِ  َعَجٍل ُخلَِق اْلأ

 گویا انسا ن جلدی میں پیدا کیا گیا ہے :ترجمہ

تفسیر قمی میں ہے کہ جب خدا وند تعالی نے حضرت آدم میں روح ڈالی ابھی وہ گھٹنوں ہی تک  

 پہنچی تھی کہ آدم نے اٹھنے کا اراد ہ کیا اور نہ اٹھ سکے اس پر خدا وند تعالی نے یہ فرمایا ۔

مالت میں جب تک کہ ان کا وقت نہ آجائے جلدی کرنے سے احتراز کرو نہج البالغہ میں ہے کہ تمام معا

 اور جب ان کا کرنا ممکن ہو اس وقت سستی سے بچو ۔

 ( ۸۶) سورة النسا ء

 ال الہ اال انت سبحنک انی کنت من الظلمین ۔

 سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے بے شک میں تو انداھیرے میں آپھنسا ۔:ترجمہ

میں جناب اما م جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ مجھے اس شخص سے تعجب  الفقہ اور الخصال

ہے جسکو رنج وغم پیش آئے وہ خدا وند تعالی کے اس قول سے کیوں نہیں فریاد کرتا ۔کیونکہ اسی کے 

 بعد خدا فرماتا ہے 

 واسجبنا ونجینہ من الغم وکذلک ننجی المومنین 

اور ان کو مصبیت سے نجات دی اور ہم مومنوں کی اسی طرح نجات پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی 

 دے دیا کرتے ہیں 
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 ( ۳۵) سورةالحج۔

 وطھربیتی للطالفین والقالفین والرکع السجود وازن فے الناس بالحج 

اور میرے مکان کو طواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو اور :ترجمہ

 ئے اعالن کرو لوگو ں کو حج کے ل

کافی میں اور تہذیب میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ چونکہ خدا وند  #

تعالی فرماتا ہے وطھر ۔۔۔۔۔۔۔۔پس بندہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ مکہ میں بغیر غسل کئے اور پاک 

 ہوئے داخل ہو 

رحمتیں ہیں از  ۱۲۰د خدا وند تعالی کی کافی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ کعبہ کے گرد اگر

کعبہ کو دیکھنے  ۲۰نماز پڑھنے والوں کے لئے اور فقط  ۴۰طواف کرنے والوں کے لئے  ۶۰منجملہ 

 والوں کے لئے ۔

تفسیر قمی میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السالم بیت ہللا کے بنانے سے فارغ ہوئے توہللا  

عالن حج کروانہوں نے عرض کی پروردگار میری آوازنہ پہنچے گی تعالی نے حکم دیا کہ لوگوں میں ا

پروردگار نے کہا تم اعالن کرو اعالن کرنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچا نا میرا ذمہ ہے مقام ابراہیم علیہ 

السالم پر چڑھو جو اس زمانے میں بیت ہللا سے بالکل مال ہوا تھا پس مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ 

سالم کو لیکر اتنا اونچا ہوا کہ اونچے پہاڑ سے بھی بلند ہو گیا پس ابراہیم علیہ السالم نے اپنے کانوں میں ال

انگلیاں دے کر اور مغرب ومشرق کی طرف رخ کرکے یہ آواز دی کہ لوگو تم پر بیت عتیق کا حج واجب 

سمندروں کے نیچے سے  کیا گیا ہے پس اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرو پس لوگوں نے ساتوں

مشرق ومغرب کے مابین اور زمین کے کل اطراف سے جہاں تک خشکی چلی گئی اور مردوں کے پشتوں 

 سے اورعورتوں کے رحموں سے حضرت ابراہیم علیہ السالم کی ندا کا جواب 

ور جو اس لبیک اللھم لبیک کہہ کر دیا کیا تم نہیں دیکھتے کے اب تک لوگ یہی کلمہ کہتے چلے آتے ہیں ا

 دن سے قیامت تک حج کریں گے وہ انہی میں سے ہیں جنہوں نے اعالن خدا کا جواب دیا تھا ۔

کافی اور تہذیب میں اما م جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا دس برس  

 مائی ۔مدنیہ منورہ میں رہے اور کوئی حج نہیں بجا الئے پھر خدا وند تعالی نے یہ آیت نازل فر

 وآذن فی الناس بالحج ۔

پس حضرت نے تو جوان کو حکم دیا کہ بلندآواز سے امر کا اعالن کرو کہ جناب رسول خدا اس سال حج 

کو جائیں گے پس جو لوگ مدینہ منورہ میں تھے اور ارد گرد کے بد و آنحضرت کے ساتھ حج کے لئے 

یزوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں غور سے جمع ہوگئے مطلب یہ تھا کہ آحضرت کے ساتھ حج کریں جن چ

 دیکھ کر بجاالئیں اور جو کچھ حضرت کو کرتے دیکھیں وہی بجاالئیں۔ 

 (۲۹)سورہ الحج ۔ 

ورِ  َل الزُّ تَنِبُوا قَوأ ثَاِن َواجأ َوأ َس ِمنأ اْلأ جأ تَنِبُوا الرِّ  فَاجأ
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جتناب کرو کافی اور تفسیر پس اب تم بتوں کی گندگی سے بچواور تمام لہوولعب کی باتوں سے ا: ) ترجمہ

قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ الرجس من اال ثان سے مراد شطرنج اور 

قول الزور سے مراد غنا یعنی گانا بجانا ہے تفسیر مجمع البیان میں اتنا اور زیادہ ہے کہ تما م اقسام کے 

ی باتیں اور جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جھوٹی کھیل جن میں ہار جیت ہو اور تمام لہو ولعب ک

 گواہی دینا اورخداوند تعالی سے شرک کرنے کے برابر ہے اور پھر آنحضرت نے ہی آیت تالوت فرمائی ۔

 (۳۱) سورہ الحج

 َذلَِک َوَمنأ یَُعظِّمأ َشَعائَِر ہللا

 رہیز گاری میں شامل ہے ور جو شخص خدا کی نشانیوں کی عظمت کریگا پس یہ امر دلوں کی پ:ترجمہ

 (۳۹) سورہ الحج۔

ِرُجوا ِمنأ ِدیَاِرِہمأ بَِغیأِر َحقٍّ إاِلَّ أَنأ یَقُولُوا َربُّنَا ہللاُ    الَِّذیَن أُخأ

 جو اپنے ملک سے نا حق صرف اتنی سی بات کہنے پر نکالے گئے کہ ہمارا پروردگار ہللا ہے :ترجمہ

الم سے منقول ہے کہ یہ آیت خدا اور جناب علی مرتضی کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ الس

حضرت حمزہ اورحضرت جعفر طیار کی شان میں نازل ہوئی پھر اسکا حکم جناب امام حسین علیہ السالم 

کے بارے میں ہوا تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت سے مراد جناب امام حسین علیہ السالم ہیں جبکہ یزید 

ے آدمی بھیجے کہ ان کو پکڑ کر شام میں لے آئیں اور وہ حضرت وہاں سے لعین نے اپنی گرفتاری کے لی

 کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور میدان کربال میں شہید کر دیئے گئے ان ہللا وانا الیہ راجعون 

 (۴۰)سورہ الحج ۔

َکاةَ َوأَمَ  ا الزَّ اَلةَ َوآتَوأ ِض أَقَاُموا الصَّ َرأ نَّاہُمأ فِی اْلأ ُُمورالَِّذیَن إِنأ َمکَّ ِ َعاقِبَةُ اْلأ ا َعنأ الأُمنأَکِر َوہلِلَّ ُروِف َونَہَوأ  ُروا بِالأَمعأ

اور وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں تمکن دینگے تو وہ باقاعدہ نماز پڑھیں گے اور زکوة دیں گے :ترجمہ

م علیہ اور نیک کاموں کا حکم کرینگے اور بدی سے روکیں گے االرض المناقب میں جناب امام موسی کاظ

السالم اور ان کے جد امجد جناب سید الشہدا علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہ آیت مخصوص ہم اہل بیت کی 

شان میں اتری تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہ پوری آیت آل محمد 

اصحاب کو خدا وند تعالی زمین کے  کی شان میں ہے اور امام مہدی اخر الزمان علیہ السالم اور ان کے

مشرق اور مغرب کا مالک کردے گا اوران کے دین کو غالب فرمائے گا اوران دین کو غالب فرمائے 

گااور ان کے ذریعہ سے اور ان کے اصحاب کے ذریعہ سے تمام بدعتوں کو اور باطل کو اس طرح نیست 

اچاہاتھا یہاں تک کہ یہ دکھائی بھی نہ دے گا کہ ظلم ونابود کردیگا جیسا کہ ان اشقیاء نے حق کو برباد کرن

 کہاں ہے

 پھر وہ نیکیوں کا حکم دیں گے اور بدیوں سے باز رکھیں گے ۔

 (۴۵)سورہ الحج ۔
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ُدور َمی الأقُلُوُب الَّتِی فِی الصُّ َبأَصاُر َولَِکنأ تَعأ َمی اْلأ  فَإِنَّہَا الَتَعأ

وا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ بھی اندھے ہو جایا پس اس لیے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہ:ترجمہ

 کرتے ہیں 

التوحید اورالخصال میں جناب امام زین العابدین علیہ السالم سے منقول ہے کہ بندے کی آنکھیں  

چار ہوتیں ہیں دو تو وہ جس سے وہ اپنے امر دین ودنیا کو دیکھتا ہے اور دو وہ جن سے وہ اپنے امر 

تا ہے پس جب خداوند تعالی اپنے کسی بندے کی خیر وخوبی چاہتا ہے تو وہ اس کی وہ دو آخرت کو دیکھ

آنکھیں جو اس کے دل ہیں میں کھول دیتا ہے اور وہ ان کے زریعہ سے غیب کو اوراپنے امر آخرت کو 

قلب دیکھ لیتا ہے اور جب خداوند تعالی اس کی کرتوتوں کے باعث اس کے خالف ارادہ کرتا ہے تواس کا 

جس حالت میں ہے اس طرح چھوڑ دیتا ہے کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے 

کہ ہمارے شیعہ جتنے ہیں وہ سب چار چار آنکھوں والے ہیں اور ان کی دو آنکھیں تو سر میں اور دو 

خدا وند تعالی نے  آنکھیں قلب میں۔ آگاہ ہو جاو کہ مخلوق اصل میں سب ایسی ہی ہے مگرفرق یہ ہے کہ

 تمہارے دل کی آنکھیں کھول کر رکھی ہیں اور ان کے غیر شیعہ کی دل کی آنکھیں بند ہیں ۔

 (۵۰)سورہ الحج ۔

ٌق َکِریٌم   فَِرةٌ َوِرزأ الَِحاِت لَہُمأ َمغأ  فَالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

واسطے گناہوں کی بخشش ہو گی پس جو لوگ ایمان الئے اورجنہوں نے عمل صالح کئے ان کے :ترجمہ

 اور عزت کی روزی۔ 

 (۵۶) سورہ الحج۔

الَِحاِت فِی َجنَّاِت النَِّعیمِ   فَالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 اور جو ایمان الئے اورجنہوں نے عمل صالح کئے وہ تو نعمت والی جنتوں میں ہونگے۔:ترجمہ

 (۵۷)سورہ الحج ۔

لَئَِک لَہُمأ َعَذاٌب ُمِہینٌ َوالَِّذیَن َکفَُروا َوَکذَّ    بُوا بِآیَاتِنَا فَأُوأ

 اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹالیا پس انہی کے لیے ذلیل کرنے واال عذاب ہو گا :ترجمہ

 (۵۹) سورة الحج۔

 َذلَِک َوَمنأ َعاقََب بِِمثأِل َما ُعوقَِب بِِہ ثُمَّ بُِغَی َعلَیأِہ لَیَنُصَرنَّہُ ہللا

یہ تو ہو گا اور جو اتنی تکلیف پہنچائے جتنی تکلیف خود اس کو پہنچائی گئی ہو پھر بھی ان کے :ترجمہ

برخالف بغاوت کی جائے تو ہللا اس کی نصرت ضرور کرے گا تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت میں جناب 

ار میں چلے رسول خدا کا ذکر ہے جبکہ قریش نے ان کو مکہ سے نکال اورآنحضرت ان کے خوف سے غ

گے تب بھی وہ آنحضرت کے قتل کی غرض سے ان کی تالش میں گئے پس خداوند تعالی نے بدر کے دن 
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کو اسی زیادتی کی سزاد ی اورعتبہ ، شیبہ ولید ابو جہل اورحطہ ابن ابی سفیان وغیر ہ قتل کئے گئے 

اورجناب امام حسین علیہ السالم مگرجب رسول خدا کا انتقال ہو گیا تو ان کفار کے خون کا مطالبہ کیا گیا 

اورآل رسول خدا وہی مطالبہ میں ازروئے بغاوت وظلم وزیادتی شہید کئے گئے جیسا کہ یزید ملعون کے 

ان اشعار کے پڑھنے سے ثابت ہو ا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ نیزوں کے پڑنے سے انصار کا رونا 

 پیٹنا دیکھتے تو وہ خوش ہو کر خوب چیختے چالتے ۔

 (۶۴)سورہ الحج ۔

نِہِ  ِض إاِلَّ بِإِذأ َرأ َماَء أَنأ تَقََع َعلَی اْلأ ِسُک السَّ  َویُمأ

اوروہ آسمان کو اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ بغیر اس کے حکم کے زمین پر گر پڑے االکمال :ترجمہ

بعد اسکے میں جناب رسول خدا نے اس حدیث میں جس میں آپ نے بارہ اماموں کا نام بنام ذکر فرمایا ہے 

اسماء مبارکہ کہ یہ مذکورہ ہے کہ آنحضرت نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے انکا یا ان میں سے ایک کا 

بھی انکار کیا ا س نے خود میرا انکار کیا ۔انہی کے سبب سے خدا وندتعالی آسمان کو اس امر سے روکے 

مین کی حفاظت فرماتا ہے کہ ہوئے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پرگر نہ پڑے اور انہی کے سبب ز

 وہ باشدگان زمین کو لیکر کسی طرف نہ جھک جائے۔ 

 (۱)سورہ المومنون ۔

ِمنُونَ   قَدأ أَفألََح الأُمؤأ

 بیشک ان خاص مومنوں نے فالح پائی :ترجمہ

کافی میں ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السالم نے کسی سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ  

ن کونسے ہیں جنہوں نے نجات پائی اس نے عرض کی حضور زیادہ واقف ہیں فرمایا یہاں مراد ہیں یہ موم

 مومنین ومطیبعین اور مطیع چیدہ چیدہ ہی لوگ ہیں۔ 

 (۲) سورہ المومنون

 الَِّذیَن ہُمأ فِی َصالَتِِہمأ َخاِشُعوَن 

 اور جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں ۔:ترجمہ

ں ہے کہ تمہارا خشوع نماز میں یہ ہے کہ اور سب باتوں کی طر ف سے آنکھیں بند کر لو تفسیر قمی می

فعال نماز ہی کی طرف رکھو انہی حضرت کے جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ اور پوری توجہ ا

کسی شخص کے دل میں جتنا خشوع ہو اس سے جسمانی خشوع کچھ اور زیادہ ظاہر کرے تو یہ فعل 

نفاق ہے تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب رسول خدا نے کسی شخص کو نمازمیں اپنی ہمارے نزدیک 

ڈاڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا توآنحضرت نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو تواس کے 

ن اعضاء وجوارح پر بھی اس کا اثرہوتا نیز یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت نماز میں اپنی نظر مبارک آسما

کی طرف رکھا کرتے تھے مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سر اقدس جھکا لیا اور نظر زمین کی طرف 

 رکھنے لگے۔
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 (۳)سورة المومنون ۔

ِرُضوَن  ِو ُمعأ  َوالَِّذیَن ہُمأ َعنأ اللَّغأ

 اور بہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں ۔:ترجمہ

لیہ السالم سے منقول ہے کہ ہر بات جس میں ذکرخدا نہ ارشاد مفید علیہ الرحمہ میں جناب امیر المومنین ع

 ہو وہی لغو ہے ۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص  

تمہارے بر خالف بنا کر جھوٹی بات کہے یا تمہاری ایسی صفات بیان کرے جو تم میں نہ ہو تو تم خدا کی 

 ے واسطے اس سے رو گرانی کرو اور ایک روایت میں ہے کہ لغو سے مراد غنا ہے ۔خوشنودی ک

 (۴)سورہ المومنون 

َکاِة فَاِعلُوَن   َوالَِّذیَن ہُمأ لِلزَّ

 اور جو زکوة ادا کرنے والے ہیں ۔:ترجمہ

ک تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جو زکوة کی ایک کوڑی بھی رو

 لیگا وہ نہ مومن ہے اور نہ مسلمان اور خداکے نزدیک اس کی عزت وقعت نہ ہو گی ۔

 ( ۵)سورة المومنون 

 َوالَِّذیَن ہُمأ لِفُُروِجِہمأ َحافِظُونَ 

 اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنیوالے ہیں ۔:ترجمہ

ں سوال کیا گیا تو آپ کافی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے متعہ کے بار ے می 

 نے فرمایا حالل ہے مگر سوائے زن عفیفہ کسی اور سے نہ کرنا کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ

 َوالَِّذیَن ہُمأ لِفُُروِجِہمأ َحافِظُونَ 

 (۶) سورہ المومنون

َواِجِہمأ أوأ َما َملََکتأ أَیأَمانُہُمأ فَإِنَّہُمأ َغیأُر َملُوِمینَ    إاِلَّ َعلَی أَزأ

کے کہ اس صورت میں وہ قابل مالمت نہیں (لونڈی )سوائے اپنی ازواج کے یا اپنے ہاتھ کے مال :ترجمہ

 ہیں ۔

کافی میں برروایت جناب امام محمد باقر علیہ السالم اور جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ ہللا  

عورتیں میراث نے تمہارے لیے تین طرح کی عورتیں کو حالل کیا ہے ایک صورت وہ ہے جس میں 
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پائیگی وہ نکاح دائمی ہے دوسری صورت وہ ہے جس میں عورتیں میراث نہ پائیگی وہ متعہ ہے تیسرے 

 ملکیت ہوجانا جیسے لونڈی وغیرہ 

 (۱۲)سورہ المومنون ۔

 ِمنأ ُسالَلٍَة ِمنأ ِطین 

 تا ہے تفسیر قمی میں ہے کہ ساللہ کے معنی ہیں کھانے اور پینے کا خالصہ جس سے نطفہ بن جا

 فِی قََراٍر َمِکینٍ 

 تفسیر قمی میں ہے کہ قرار مکین سے مطلب ہے پہلے مرد کے انیشن اور پھر عورت کا رحم  

 ُْ َخلأقًا آَخر

 جناب محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ اس سے مطلب ہے جنین میں روح پھونک دینا  

َسُن الأَخالِقِین  أَحأ

ضا علیہ السالم سے دریافت کی گیا کہ کیا خالق جلیل کے سوا کوئی اور التوحید میں ہے کہ جناب امام ر

اور اس نے یقینا خبر دی ہے کہ اس کے بندوں میں (خالق ہے فرمایا خدا خود فرماتا ہے ہللا احسن الحلقین 

 خالق بھی تھے ان میں عیسٰی ابن مریم بھی تھے 

 (۱۸)سورة المومنون 

َماِء مَ  ضِ َوأَنَزلأنَا ِمنأ السَّ َرأ َکنَّاہُ فِی اْلأ  اًء بِقََدٍر فَأَسأ

اور ہم نے آسمان سے ایک اندازہ سے پانی اتارا پھر اسکو زمین میں ساکن کر دیا تفسیرمجمع البیان :ترجمہ

 میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ خدا وند تعالی نے پانچ دریا جنت سے نازل فرمائے 

۔ ۴۔ دریائے دجلہ ۔۳۔ دریائے جیحون بلخ کا دریا ہے ۔۲دریائے سیحون یہ ملک ہند کا دریا ہے ۔ 

 ۔دریائے نیل یہ ملک مصر کا دریا ہے۵دریائے فرات دونوں عراق میں ہیں ۔

ان پانچوں دریاوں کو ہللا نے ایک ہی چشمہ سے نازل فرمایا ہے پھر زمین میں جاری کر دیا ہے  

ح طرح کی زندگی بسر کرنے کے سامان ان اور ان میں لوگوں کے لیے بہت منافع رکھتے ہیں یعنی طر

 کے ذریعہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی خداوند تعالی کی اس آیت کا مطلب ہے۔

 ( ۲۰)سورہ المومنون۔

ُرُج ِمنأ طُوِر َسیأنَاء  َوَشَجَرةً تَخأ
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اور ایک درخت جو طور سینا سے نکلتے ہیں جو ایک روغن کو بھی ساتھ لیے اگتا ہے اور کھانے :ترجمہ

 الے کے لیے سالن بھی و

تفسیر قمی میں ہے کہ یہاں شجرہ سے مراد درخت زیتون ہے اور یہ جناب رسول خدا اورعلی  

 مرتضی علیہ السالم کے مثل بیان کی گئی ہے پس طور سے مراد پہاڑ اور سینا سے مراد درخت 

پس تم اس  تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ زیتون مبارک درخت ہے 

 کوبطور سالن کھایا بھی کر اور اس کا تیل بھی لگایا کرو۔ 

التہذیب میں جناب محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین کی وصیت میں یہ  

بھی تھا کہ میرے تابوت کو پشت کوفہ کی طرف لے جانا پس جہاں تمہارے قدم رکیں اورسامنے سے ہوا 

دفن کردینا کہ طورسینا کا اول حصہ وہی ہے چنانچہ اسکی تعمیل کی گئی اور اسی کتاب  آئے وہیں مجھے

میں جناب امام جعفرصادق علیہ السالم سے ذکر نجف اشرف میں منقول ہے کہ فرمایا وہ اس پہاڑ کا ٹکڑا 

ی ایسی ہے جس پر خداوند تعالی نے موسی سے تو ایسا کالم کیا جیسا کالم کرنے کا حق ہے اور عیسی ک

تقدیس فرمائی جیسا کہ تقدیس کرنے کا حق ہے اور ابراہیم کو خلیل مقرر کیا اور محمد مصطفی کو حبیب 

بنایا اور اسی طرح اسکو کل انبیاء کا مسکن قرار دیا مگر وہللا بعد آدم ونوح کے جنہوں نے اس میں مستقل 

 فضل کوئی نہیں ہے سکونت اختیار کی آن میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے ا

 (۳۹)سورة المومنون 

 وقل رب انزنی منزال میرا کاوانت خیر النزلیں

اوریہ عرض کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے برکت کی جگہ اتاریو اور تو ہی سب سے اچھا :ترجمہ

 اتارنے واال ہے ۔

 من ال یعضر واللنعیقیہ ۔

لسالم سے فرمایا کہ اے علی جب تم کسی میں ہے کہ حضرت رسول خدا نے جناب علی مرتضی علیہ ا 

 منزل پر جا کر اترو تو یہ کیا کرو ۔

 اللھم انزلتی متزلہ ال مبرا کاوانت خیر المنزلین 

اے ہللا مجھے مبارک جگہ اتاریو اور تو ہی سب سے اچھا مہمان نواز ہے نتیجہ یہ ہو گا کہ اس :ترجمہ

 کا شرتم سے دفع کیا جائے گا۔منزل کی خیر وخوبی تو تم کو دی جائے گی اور اس 

 (۶۰) سورہ المومنون ۔

تُوَن َما آتَوا َوقُلُوبُہُمأ َوِجلَةٌ أَنَّہُمأ إِلَی َربِِّہمأ َراِجُعونَ   َوالَِّذیَن یُؤأ

اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل اس سے ڈرے ہوئے :ترجمہ

کے حضور میں پلٹ کرجانے والے ہیں کافی میں حضرت جناب امام  ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار
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جعفرصاد ق علیہ السالم سے منقول ہے کہ اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم مشہور نہ ہو تو ایسا ہی کرو 

کیونکہ اس میں کوئی الزام نہیں ہے کہ لوگ تمہاری تعریف نہ کریں اوراور نہ اس میں تم پر کوئی الزام 

وگوں کی نظر میں بڑے ہو جس حال میں تم خدا کے نزدیک اچھے ہو پھر فرمایا کہ میرے جد ہے کہ تم ل

امجد جناب علی المرتضی علیہ السالم فرمایا کرتے تھے کہ سوائے دو قسم کے شخصوں کی زندگی کے 

اور کسی کی زندگی میں کوئی خیر وخوبی نہیں ہے ایک تو وہ شخص جو ہر روز کچھ نیکی زیادہ کرتا 

ہے اور دوسرے وہ شخص جو اپنی بدیوں کا تو بہ سے تدارک کرتارہے اور تو بہ ہو کس کی سکتی ہے ر

والیہ اگر کوئی سجدے کرتے کرتے اپنی گردن توڑ ڈالے خداوند تعالی اس کی توبہ ہرگز قبول نہ کرے گا 

ں اور ہمارے ذریعہ جب تک کہ ہم اہل بیت کی والیت نہ رکھتا ہو آگاہ رہو کہ جو لوگ ہمارا حق پہنچائی

سے ثواب کے امید وار ہوں اور روانہ ڈیڑھ پاو آٹے پر راضی ہوں اور اتنے کپڑے پر جتنے سے انکا 

ستر عورتیں ہو جائے اور سر ڈھک جائے اورہر حالت میں ایسے لوگ خدا سے ڈرتے رہیں اوراسکو 

ما اتو )تعالی نے یہ وصف فرمایا ہے  پسند کرتے ہوں کہ ان کا حصہ دنیا میں اتنا ہی ہو تو انہی کا خدا وند

اسکا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی اطاعت کا ثبوت ہے ہماری والیت کے دیا ( جو کچھ انہوں نے دیا

اورپھر بھی وہ اس میں خائف رہے مگر وہ انکا خوف شک کا خوف نہیں ہے بلکہ انکا خوف اس بات کا 

 تو نہیں رہے ۔ رہا کہ کہیں وہ ہماری والیت ومحبت میں قاصر

 (۶۲) سورة المومنون

 َولََدیأنَا ِکتَاٌب یَنِطُق بِالأَحقِّ َوہُمأ الَیُظألَُمونَ 

 اورہمارے پاس ایک نوشتہ ہے جو حق حق بولے گا ۔:ترجمہ

المناقب میں منقول ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آجاتا ہے تو جناب امام زین العابدین علیہ السالم   

ر لکھنے شروع فرمادیتے اور جب ماہ مبارک کی آخری شب آتی توان سب کو اپنے غالموں کے قصو

طلب فرماتے اور اس کتاب کو نکالتے اور ہر ایک فرماتے ہیں کہ تونے یہ قصور کیا ہے اور تو نے یہ 

۔میں تجھے اسکی سزا دونگا وہ سب اپنے اپنے قصور کے محرف ہوتے پھر حضرت انکے بیچ کھڑے 

اتا کہ تم سب بلند آواز سے کہو کہ اے علی ابن الحسین علیہ السالم آپ کے مالک نے ہوجا تے اور یہ فرم

بھی آپ کے اعمال اس طرح شمار کرلیے ہیں جیسے کہ آپ نے ہمارے اور اس کے پاس ایک نوشہ ہے 

جو حق حق بولے گا اوروہ کسی چھوٹی یا بڑی بات شمار کرنے سے نہ چھوڑے گا پس اپنے اس مالک 

ں عبودیت کے ساتھ کھڑے ہونے کو یاد کیجئے جوزرہ برابر ظلم نہ کرے گا وہ خود ہی کی حضور می

گوہی دینے کو کافی ہو گا پس آپ ہمارے قصور معاف کردیجئے اورضرور کیجئے آپ کے قصور وہ 

مالک خود معا ف کردے گا جیسا کہ فرمایا ہے اس حکم کی تعمیل ہو جاتی تو پھر حضرت بہت گریہ 

 کے قصور معاف کردیتے ۔ فرماتے اورسب

 (۷۳)سورہ المومنون 

تَقِیٍم  ُعوہُمأ إِلَی ِصَراٍط ُمسأ  َوإِنََّک لَتَدأ

 راہ راست کی طرف بالتے ہو ۔(صراط مستقیم )اور تم ضرور انکو :ترجمہ

 (۷۴) سورة المومنون
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َراِط لَنَاِکبُونَ  ِخَرِة َعنأ الصِّ ِمنُوَن بِاْلأ  َوإِنَّ الَِّذیَن الَیُؤأ

سے ہٹ جانے والے (راہ راست )اورضرور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے صراط مستقیم :ترجمہ

 ہیں 

تفسیر قمی میں ہے کہ صراط مستقیم سے مراد والیت جناب امیر المومنین علیہ السالم تفسیر قمی  

دق علیہ میں ہے کہ اس سے مراد امام حق سے پھر جانے والے کافی میں برروایت جناب امام جعفر صا

السالم سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ خدا ے تبارک وتعالی اگر چاہتا توبندوں 

کو خود ہی اپنی معرفت عطا فرما دیتا ۔ لیکن آپ تو اس نے ہم کو اپنا دروازہ اپنی صراط اپنی سبیل ٹھہرایا 

پس جو ہماری والیت سے روگرداں ہو اور وہ وجہ مقرر کر دی جس سے اس تک رسائی ہو سکتی ہے 

جائیں یا ہم پر کسی دوسرے کو فضیلت دے دیں تو انہی کو خدانے فرمایا کہ وہ راہ راست سے ہٹ 

 جانیوالے ہیں 

 (۹۳)سورہ المومنون ۔

 َما یُوَعُدون

 جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ۔:ترجمہ

دہللا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالمآب تفسیر قمی میں ہے کہ سعد ابن عبدہللا جابر ابن عب 

نے بروز فتح مکہ ہم لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا اورفرمایا یا ایھا الناس میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں کہ 

تم میرے بعد کافر ہو جاو گے اور ایک دوسرے کی گردن ماروگے اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تم 

نحضرت نے دائیں طرف رخ کیا اور لوگ کہنے لگے کہ جبرئیل انکو اشارہ کو تلوار سے مارودنگا پھر آ

کررہے ہیں چنانچہ جبرائیل نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ علی علیہ السالم تم کو مارئیں گے چنانچہ حضرت 

نے وہی فرمایا پھر جبرائیل امین نے عرض کی کہ ایک موقعہ آ پ کو دیا جائے گا اوروہ علی المرتضی 

کی وعدہ گاہ وادی السالم ہے ابان رابن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول ہللا وادی کو اورآپ 

 السالم کہاں ہیں فرمایا پشت کوفہ پر 

 (۱۰۰)سورہ المومنون 

ِم یُبأَعثُوَن   َزٌخ إِلَی یَوأ  َوِمنأ َوَرائِِہمأ بَرأ

 ں گے عالم برزخ موجود ہے ۔اور ان کے آگے اس دن تک کے لیے جس دن وہ مبعوث کئے جائی:ترجمہ

تفسیر قمی میں ہے کہ برزخ دو امر وں کے مابین ایک امر ہے یعنی دنیا او رآخرت کے مابین  

ثواب یا عتاب اور یہی قول جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہللا 

قت کہ جب معاملہ خود ہم تک پہنچ جائے مجھے تمہارے بارے میں برزخ سے ہی اندیشہ ہے اور رہاوہ و

 گا تو اس وقت تو تمہارے بارے میں سب طرح کا اختیار ہو گا ۔

کافی میں ہے کہ جناب جعفر صادق علیہ السالم سے کسی نے عرض کی میں نے آپکو یہ فرماتے  

ہاں میں  سنا ہے کہ ہمارے شیعہ تو سب جنت میں ہونگے خواہ ان سے کیسے ہی افعال ہوئے ہوں فرمایا
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نے ایسا ہی کہا تھا وہللا وہ سب جنت میں ہونگے اس پر عرض کی گئی کہ گناہ تو بہت ہی بڑ ے بڑے 

ہوتے ہیں فرمایا قیامت کے دن تو بنی مطاع کی شفاعت سے یاوصی نبی کی شفاعت سے تم سب جنت ہی 

زخ کیا ہے فرمایا میں ہونگے لیکن تمہارے بارے میں برزخ سے اندیشہ ہے اس پر عرض کی گئی کہ بر

قبر اورموت کے وقت سے لیکر قیامت تک الخصال میں ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السالم نے 

یہی تالوت فرمائی پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قبر ہے کہ اس میں ان کی بہت ہی ضیق بسر ہو گی وہللا قبر 

 کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ۔یا تو جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہو جائیگی یا جہنم 

 (۱۱۷)سورہ المومنون 

 إِنَّہُ الَیُفألُِح الأَکافُِرونَ 

یقینا کافر فالح نہ پائیں گے تفسیر صافی میں ہے کہ اس سورة کا آغاز مومنوں کی فالح کی تقریر :ترجمہ

 سے ہوا اور خاتمہ کافروں کی عدم فالح پر ہوا ۔

 (۴تا۱)سورہ النور۔

نَاہَا َوأَنَزلأنَا فِیہَا آیَاٍت بَیِّنَاٍت لََعلَُّکمأ تََذکَُّروَن أَنَزلأنَاہَا وَ   لُِدوا ُکلَّ َواِحٍد ِمنأہَُما ِمائَةَ َجلأَدٍة ( ۱)فََرضأ انِی فَاجأ انِیَةُ َوالزَّ الزَّ

ِم اْلأ  ِمنُوَن بِاہللِ َوالأیَوأ ُکمأ بِِہَما َرأأفَةٌ فِی ِدیِن ہللاِ إِنأ ُکنتُمأ تُؤأ ِمنِیَن َوالَتَأأُخذأ ہَدأ َعَذابَہَُما طَائِفَةٌ ِمنأ الأُمؤأ ( ۲)ِخِر َولأیَشأ

َم َذلِکَ  ِرٌک َوُحرِّ انِیَةُ الَیَنِکُحہَا إاِلَّ َزاٍن أَوأ ُمشأ ِرَکةً َوالزَّ انِی الَیَنِکُح إالَّ َزانِیَةً أَوأ ُمشأ ِمنِیَن  الزَّ َوالَِّذیَن ( ۳)َعلَی الأُمؤأ

َصنَاِت ثُ  ُموَن الأُمحأ لَ یَرأ لُِدوہُمأ ثََمانِیَن َجلأَدةً َوالَتَقأبَلُوا لَہُمأ َشہَاَدةً أَبًَدا َوأُوأ بََعِة ُشہََداَء فَاجأ ئَِک ہُمأ الأفَاِسقُوَن مَّ لَمأ یَأأتُوا بِأَرأ

لَُحوا فَإِنَّ ہللاَ َغفُوٌر َرِحیٌم ( ۴) ِد َذلَِک َوأَصأ  إاِلَّ الَِّذیَن تَابُوا ِمنأ بَعأ

ورہ ہے جسکو ہم نے نازل کیا ہے اور جسکو ہم نے فرض گردانا اور اس میں ہم نے یہ ایک س:ترجمہ

کھلے کھلے احکام نازل کیے تا کہ تم یاد رکھو زنا کرنے والی عورت اورزنا کرنے والے مردان میں سے 

ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاو اوران دونوں کے بارے میں قانون خدا کے اجر میں رحم نہ آجائے 

تم ہللا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ بھی ضرور ہے کہ انکی سزا کے وقت  بشرطیکہ

مومنوں کا ایک گروہ موجود ہو زنا کرنے واال مرد سوائے زنا کرنے والی عورت یامشرک عورت کے 

اور کسی سے نکاح نہ کرنے پائے اور زنا کار عورت سے سوائے زنا مرد کے اورمشرک کے اورکوئی 

کاح نہ کرنے پائے اوریہ نکاح مومنوں پر حرام کیا گیا ہے اور جو لوگ شوہر والی عورتوں پر الزام ن

 لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کرسکیں تو انکو اسی کوڑے لگاؤ

اورانکی گواہی کبھی قبول نہ کرو اوروہ ضرور نافرمان ہیں سوائے انکے جو اس کے بعد توبہ کرلیں اور 

 ر لیں تو ہللا بڑا بخشنے واال اوررحم کرنے واال ہے خرابی کی اصالح ک

 (۱۱)سورہ النور 

بَةٌ  فأِک ُعصأ ِ  إِنَّ الَِّذیَن َجائُوا بِاْلأ

بے شک جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے تفسیر قمی میں ہے کہ عامہ :ترجمہ

ام ان کو غزوہ بنی مطلق میں لگایا گیا تھا کی روایت تو یہ ہے کہ یہ آیت عائشہ کے بارے میں اور جو اتہ

اسکے بارے میں نازل ہوئی اور خاصہ کی روایت یہ ہے کہ یہ آیت ام المومنین ماریہ قبطیہ کی شان میں 
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اور جو الزام عائشہ نے انکو لگایا تھا اسکے بارے میں نازل ہوئی چنانچہ امام محمد باقر علیہ السالم سے 

ے کہ جب ابراہیم فرزند رسول خدا کا انتقال ہوا اورآنحضرت کو بہت سخت رنج اسی تفسیر میں یہ روایت ہ

 ہو اتو عائشہ نے کہا کہ آپ رنج کس کا کرتے ہیں وہ تو جریح قبطی کا بیٹا تھا ۔

پس آنحضرت صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضی علیہ السالم کو بھیجا اور جریح کے قتل کا حکم 

م تلوار لیکر گئے جریح اس وقت ایک ایسے باغ میں تھا جسکے چاروں طرف دے دیا علی علیہ السال

دیوار تھی اور دروازہ بند تھا حضرت نے جا کر دورازہ کھٹکھٹایا اورجریح دروازہ کھولنے آیا مگر 

حضرت کے چہرہ پر غضب کے آثار دیکھ کر اس نے دروازہ نہ کھوال اورپچھلے پاوں پلٹا حضرت 

ڑھ گے اور باغ میں اترے اور اس کے پیچھے چلے اورجریح بھاگا اور جب اسے چھپٹ کر دیوار پر چ

 اندیشہ ہوا کہ حضرت نے آ لیا تو کھجور کے ایک درخت پر چڑھ گیا حضرت بھی درخت پر چڑھ گئے۔

مگر جب اس کے قریب گئے تو اس نے اپنے آپ کو درخت سے گرادیا اوراسکا ستر کھل گیا تو  

کہ نہ اس کے مرد کی عالمت ہے اور نہ عورت کی حضرت امیر المومنین علیہ یکایک دیکھتے کیا ہیں 

السالم جناب رسول خدا کی خدمت میں پلٹ آئے اور عرض کی یا رسول ہللا جب حضور مجھے کسی کام 

کے لیے مقرر فرماتے ہیں تو میں اس میں ایسا مشغول ہوجاتا ہوں جسے گرم کی ہوئی کیل اون میں اترتی 

ے آپ یہ ارشاد فرماتے کہ میں اس کا م کو انتہا تک پہنچا دیا کروں یا تحقیق سے بھی کام لیا چلی جاتی ہ

کروں رسول خدا نے فرمایا نہیں تحقیق سے کام لیا کرو عرض کی کہ اس کی قسم ہے جس نے آپ کوحق 

خدا کا  کے ساتھ مبعوث کیا جریح میں نہ مرد کی عالمت ہے نہ عورت کی آنحضرت نے یہ سن کر فرمایا

 شکر ہے جس نے ہم اہل بیت کے بدی اور بدنامی کو دور رکھا۔

تفسیر قمی ہی میں عبارت یہ تبدیل الفاظ وعبارت سورة حجرات کی اس آیت کی تفسیر کے تحت  

 ہے ۔

 ( ۶)سورہ حجرات

بِحُ  ًما بَِجہَالٍَة فَتُصأ  وا إِنأ َجائَُکمأ فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنأ تُِصیبُوا قَوأ

 اگرکوئی گنہگار تمہیں کوئی خبرپہنچائے تو تم اسکی تحقیق کر لیا کرو:ترجمہ

اور اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ جریح کو گرفتار کر کے آنحضرت کی خدمت میں الیا گیا تو   

حضرت نے اس سے دریافت کی اے جریح یہ کیا حالت ہے اس نے عرض کیایا رسول ہللا قبطیوں کا یہ 

کہ اپنے خادموں کو خاص کر ان کے جو ان کی عورتوں کے پاس آنے والے جانے والے ہوں  دستور ہے

 خواجہ سرابنا دیتے ہیں اورچونکہ قبطیوں کو قبطیوں ہی سے انس ہوتا ہے 

 اس لیے مجھے ماریہ قبطیہ کے والد نے بھیجا تھا کہ ان کی خدمت کیا کرو ں ۔ 

السالم کی اسطرح جریح کے قتل پر بھیج دینا یہ بتاتا ہے  قول صاحب تفسیر آنحضرت کا علی مرتضی علیہ

کہ آنحضرت کی غرض یہ تھی کہ حق کھل جائے اور بدنامی دفع ہو جائے اور علم نبوت سے حضرت یہ 

جانتے تھے کہ علی علیہ ا لسالم اسکو قتل نہ کریں ورنہ عائشہ کے قول ہر قتل کا حکم حضرت دے نہیں 

دلیل وہ روایت ہے جو تفسیرقمی میں سورةحجرات میں یوں بیان کی گئی  سکتے تھے ہمارے اس قول کی

ہے کہ جناب امام جعفرصادق علیہ السالم سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ آیاجناب رسول خدانے باوجوداس 
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علم کے ماریہ قبطیہ کے ہر غالف جھوٹ بوال گیا ہے اس قبطی جریح کے قتل کا حکم دے دیاتھا 

بدعلم تھے اور خداوند تعالی نے علی مرتضی علیہ السالم کی سیرت میں جو تفتیش یاآنحضرت اس سے 

کی عادت پیداکردی تھی اس سے قبطی قتل سے بچ رہا فرمایا جناب رسول خدا کو اس کی بے گناہ ہی 

کاعلم ضرور تھااور اگر آنحضرت کے ارادہ میں اسکا قتل منظور ہوتا تو علی علیہ السالم کبھی بھی قتل 

ے بغیرواپس نہ آتے آنحضرت کے اس طرح بھیجنے کی تو یہ غرض تھی کہ عائشہ پچھتائے اور اپنے کئ

گناہ سے توبہ کرئے مگر وہ نہ پچھتائی اور نہ اسکو ایک مرد مسلمان کا نا حق قتل ہو جانا جس کے سبب 

 سے آخر وہ چھوٹی ثابت ہوئی ناگوار گرزتا ۔

 (۱۹)سورةالنور۔ 

 ٌق بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُواإِنأ َجائَُکمأ فَاسِ 

یقیناوہ لوگ اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ ایمان النے والوں میں بے حیا ئی کی باتیں رائج ہوں : ترجمہ

انکے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور ہللا اسکو خوب جانتا ہے اور تم نہیں 

امام جعفر صادق علیہ السالم سے مردی ہے کہ جو شخص جانتے کافی ۔امالی اور تفسیر قمی میں جناب 

کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بدی کی بات بیان کرے جو اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھی 

 اور دونوں کانوں نے سنی ہو تو بھی وہ ان میں داخل ہے جن کے بارے میں خدا فرماتاہے ۔ان الذین 

موسی کاظم علیہ السالم کی خدمت میں یہ بات بیان کی کہ کافی میں کسی شخص نے جناب امام  

میرے دینی بھائیوں میں سے ایک شخص کی نسبت مجھے ایسی بات کی خبر پہنچی ہے جسے میں بہت 

ہی نا پسند کرتا ہوں اور جب بھی اس سے اسکی بابت سوال کرتا ہوں تو وہ اس سے انکار کرتا ہے 

 س بات کی بابت خبر دی ہے ۔ حاالنکہ مجھے بہت سے ثقہ لوگوں نے ا

حضرت نے فرمایا کہ اپنے ایمانی بھائیوں کے مقابل اپنے سنے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کو جھٹال اور گو 

پچاس آدمی قسم کھا کر اسے کے برخالف تیرے سامنے گو رہی دیں اوروہ تجھ سے ایک بات کہے تو تو 

اپنے ایمانی بھائی کے پر خالف کسی ایسی بات اس کے قول کی تصدیق کراور ان سب کو جھوٹا جان اور 

جس سے اس میں عیب لگتاہو اور اس کے ذریعہ سے مروت پائمال ہوتی (شہرت نہ دے )کو مشتہر نہ کر 

 ہو ورنہ تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنکی نسبت خدا فرماتا ہے ۔ان الدین

لی ہللا علیہ والہ وسلم نے ارشاد جناب جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ رسول ہللا ص 

فرمایا کہ جس شخص نے کسی بدی کی بات کوشہرت دی ایسا سمجھا جائیگا کہ گویا اس نے پہلے اس بدی 

 کا ارتکاب کیا ۔

 (۲۶)سورةالنور

ا یَقُولُوَن لَہُمأ  لأَخبِیثَاُت لِلأَخبِیثِیَن َوالأَخبِیثُوَن لِلأَخبِیثَاِت َوالطَّیِّبَاُت لِلطَّیِّبِیَن َوالطَّیِّبُونَ  ئُوَن ِممَّ لَئَِک ُمبَرَّ لِلطَّیِّبَاِت أُوأ

ٌق َکِریمٌ  فَِرةٌ َوِرزأ  َمغأ

بری باتیں برے لوگوں کے لیے زیبا ہیں اور برے لوگ بری باتوں کے لیے موزوں ہیں اور اچھی :ترجمہ

موزوں ہیں اور یہ  باتیں اورا چھے لوگوں کے لیے مناسب ہیں اور اچھے لوگ اچھی اچھی باتوں کے لیے
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اچھے لوگ ان باتوں سے جو برے لوگ بکتے ہیں بری ہیں ان کے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور آبرو 

 کی روزی بھی ۔

 (۲۷) سورہ النور

نُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَی أَہألِہَ 
تَأأ ُخلُوا بُیُوتًا َغیأَر بُیُوتُِکمأ َحتَّی تَسأ  ا َذلُِکمأ َخیأٌر لَُکمأ لََعلَُّکمأ تََذکَُّروَن یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا الَتَدأ

اے ایمان النے والو اپنے گھروں کے سوا اورگھروں میں جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور اس کے :ترجمہ

 رہنے والوں پر سالم نہ کر لو نہ جا گھسنا یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پاو ۔

 حتی تستانو ۔

بیان میں ہے کہ جناب رسول خد ا سے دریافت کیا گیا تھا کہ اس آیت میں جو لفظ تفسیر حج ال  

استیناس ہے اسکا مطلب کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں جانے لگے توتسبیحات 

اربعہ بلند آواز سے پڑھ لیااور کھنکھنارے نیز یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت کی خدمت 

ہونے کی اجازت چاہی اور کھنکھار تو آنحضرت نے ایک عورت جس کا نام روضہ تھا فرمایا  میں حاضر

کہ یہ فالں شخص ہے تو اٹھ کر جا اور اس سے یہ کہہ کہ پہلے السالم علیکم کہے اور اس کے بعد ان 

الفاظ سے اجازت مانگے کیا میں اندر آجاوں چنانچہ اس عورت نے کہہ دیا اوراس شخص نے اس طرح 

 تعمیل کی ۔

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ جب کوئی اپنے باپ کی خدمت میں جانے 

لگے تو اجازت مانگ لے مگر باپ کو اپنے بیٹے کے پاس جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں نیز جب 

 کوئی بیٹی یا بہن کے پاس جانا چاہیے اوروہ بیاہی ہوئی ہو تو اجازت لے ۔ 

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا کی خدمت میں عرض کی کہ اگر  

مجھے اپنی ماں کی خدمت میں جانا ہو تو میں اجازت مانگوں فرمایا ضرور عرض کی میرے سوا کوئی 

ت دوسرا تو انکی خدمت کرنے واال نہیں ہے تو کیا جب بھی مجھے جانا ہو ہر دفعہ اجازت مانگوں آنحضر

نے فرمایا آیا تو یہ چاہتا ہے کہ اسے ننگا دیکھے اس نے عرض کی نہیں یہ تو نہیں فرمایا بس تو پھر ہر 

 دفعہ اجازت مانگا کرو ۔

 ۲۹سورہ النور۔

فَظُوا فُُروَجہُم۔۔۔۔۔۔۔لعکم تفلحون أ  وا ِمنأ أَبأَصاِرِہمأ َویَحأ ِمنِیَن یَُغضُّ  قُلأ لِلأُمؤأ

غیروں کی )ہ دو کہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو اے رسول مومنوں سے کہ:ترجمہ

 سے بچائیں (نظر 

یہ ان کے لیے بہتر ہے بے شک خدا ن چیزوں سے واقف ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں تم مومن عورتوں 

اپنے سے بچائیں اور(غیر وں کی نظر ) سے بھی کہہ دو کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اوراپنی شرم گاہوں کو

بناو سنگار کو سوائے اس کے کہ خود بخود ظاہر ہوظاہر نہ کریں اور ان کو الزم ہے کہ اپنے سنگھار 

کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ دادوں کے یا اپنے شوہر کے باپ دادوں 
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بھتیجوں کے یا اپنے  کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے یااپنے بھائیوں کے یا اپنے

بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب عورتوں کے یا اپنی لونڈی غالموں کے یا ایسے نوکر مردوں کے جن کو 

عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ایسے لڑکوں کے جو ابھی عورتوں کے بدنوں سے واقف نہیں 

ن پر روز سے نہ ماریں جو یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں اورعورتیں چلنے میں اپنے پاوں اس غرض سے زمی

زینت وہ چھپائے ہوئے ہیں کہیں وہ ظاہر ہو جائے اور اے مومنو تم سب کے سب خدا کے حضور میں 

 توبہ کرو تا کہ تم سب فالح پاؤ 

وا ِمنأ أَبأَصاِرِہمأ    یَُغضُّ

ا کافی میں امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک جوان انصاری ک 

ایک عورت سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس زمانے میں عورتیں اپنے مقنع کانوں کے پیچھے رکھا کرتیں 

تھیں پس اس نوجوان نے دیکھا جس حال میں کہ وہ سامنے سے آرہی تھی پھر وہ جب وہ گزر چلی گئی 

پیچھے چال جب بھی اس کی طرف دیکھاپھر یہ ایک کوچہ میں جو ایک خاص قبیلہ کا تھااس کے پیچھے 

گیا اوراسے دیکھتا گیا آخر ایک دیوار میں ایک ہڈی یا شیشہ نکال ہوا تھا وہ اس کے منہ میں لگ گیا اور 

چہرے پر ایک زخم سا ہو گیا جب وہ عورت جا چکی تب اس خیال کیا تودیکھا کہ خون اس کے کپڑوں 

کی خدمت میں جاوں گااوراس واقعہ اورچھاتی پر بہہ رہا تھا اس نے کہا وہللا میں ضرور جناب رسول خدا 

کی خبر کروں گا چنانچہ وہ آنحضرت کی خدمت میں آیا حضرت نے اس کی حالت دیکھ کر دریافت فرمایا 

 کہ صورت واقعہ کیا ہے اس نے تمام واقعہ بیان کیا اور جبرائیل علیہ السالم یہ آیت لیکر آئے 

 یحفظو مردجھم ویحفظن مروجھن 

مام جعفر صادق علیہ السالم سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں جہاں تفسیر قمی میں جناب ا

حفاظت فروج کا ذکر آیا ہے وہاں زنا سے حفاظت مراد ہے سوائے اس آیت کے کہ یہاں نظر سے حفاظت 

مراد ہے پس نہ کسی مرد مومن کے لیے حال ل ہے کہ وہ اپنے برادر مومن کی ستر کی طرف دیکھے 

 ن عورت کے لیے حالل ہے کہ وہ اپنی کسی مومنہ بہن کے ستر کی طرف دیکھےاور نہ کسی موم

 ِزینَتَہُنَّ إاِلَّ َما ظَہََر ِمنأہَا 

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ زینت  

نت تین قسم کی ہوتی ہے ایک زینت سے مراد لباس وسرمہ انگوٹھی ہاتھوں کی مہندی اور کنگن ہیں اور زی

۔ تیسری زینت مخصوص شوہر کے ۳۔ دوسری زینت خاص محرموں کے لیے ۔۲عام آدمیوں کے لیے ۔

 لیے ۔ 

پس عام لوگوں کے لیے زینت تو وہ ہے جسکا اوپر ذکرآچکا ہے اور خاص محرموں کے لیے وہ زینت 

اورخلخال پازیب کی جگہ (ان،اورناک ہے جو گلے کے ہار کی جگہ سے لیکر اوپر کی ہو یعنی سر ،ک

سے لیکر نیچے نیچے کی اور بازو بند کی جگہ سے لیکر ہاتھوں کی انگلیوں تک اور شوہر کے لیے کل 

 جسم کی ہے ۔

کافی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے دریافت کیا گیا کہ نامحرم مرد کے لیے  

 ل ہے عورت کی کن کن چیزوں کو دیکھ لینا حال
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فرمایا ، چہرہ اور پینچوں تک دونوں ہاتھ اور ٹخنیوں تک دونوں پاؤں یہ بھی منقول ہے کہ ان آنحضرت 

سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کسی عورت سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو آیا وہ شخص یہ نظر تامل 

 اس کے چہرہ کی طرف اورچلتے میں اس میں اسکی پشت کی طرف نگاہ ڈالے۔

مایا کچھ حرج نہیں اورایک روایت کے بموجب یہ فرمایا کہ جس عورت سے شادی کا ارادہ ہو اس کے فر

 چہرہ کی طرف اور پہنچوں تک ہاتھوں کی طرف دیکھنے کا مضائقہ نہیں ہے ۔

 (۳۲)سورہ النور

لِِہ  نِیَہُمأ ہللاُ ِمنأ فَضأ  نَِکاًحا َحتَّی یُغأ

ں گے تو ہللا تعالی اپنے فضل سے اسے غنی کر دیگاجناب  ان کا نکاح کر دواگر وہ محتاج ہو:ترجمہ

رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مفلسی کے خوف سے شادی چھوڑ بیٹھے تو اس نے خدا کی 

طرف سے بدظنی کی کہ اس لیے کہ خدا فرماتا یہ آیت پڑھی نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ ایک 

ہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اور مفلسی شخص نے جناب رسول خدا صلی ہللا علی

 کی شکایت کی آنحضرت نے فرمایا کہ شادی کر لو چنانچہ اس نے شادی کر لی اورخوشحال ہو گیا۔ 

 (۳۳)سورہ النور

فِفأ الَِّذیَن الَیَِجُدوَن نَِکاًحا  تَعأ  َولأیَسأ

ہیے یہاں تک کہ ہللا تعالی انکو اپنے فضل اورجن کوتم سے نکاح میسر نہ ہو انکو عفت برتنی چا:ترجمہ

 سے غنی کردے 

تفسیر صافی میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ امر مشہور ہے کہ جن لوگوں کو نکاح کا سامان  

یا ذریعہ میسر نہ ہو انہیں الزم ہے کہ شہوت کے قلع وقمع کرنے میں بہت کوشش کریں اور طبیعت کے 

رعفیف رہنے کے لیے زیادہ عبادت خدا بجاالئیں جیسا کہ رسول خدا جوش کو ساکن کرنے کے لیے او

صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان تم میں سے جسے شادی کی استطاعت ہو وہ 

ضرورشادی کر لے اور جسے اسباب نکاح میسر نہ ہوں تو اسے الزم ہے کہ روزے رکھا کرے کہ روزہ 

 رکھنا قاطع شہوت ہے 

 (۴۰)نورسورہ ال

َق بَ  ُضہَا فَوأ قِِہ َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَعأ ٌج ِمنأ فَوأ قِِہ َموأ ٌج ِمنأ فَوأ َشاہُ َموأ یٍّ یَغأ ٍر لُجِّ  عأضأَوأ َکظُلَُماٍت فِی بَحأ

یا ان کافروں کے اعمال ان اندھیریوں کے ماند جو گہرے سمندر میں ہوں کہ اسکو موج نے ڈھانپ :ترجمہ

اور موج ہو اوراس موج پر ایک بادل ہو اس طرح اندھیریاں ایک کے اوپر رکھا ہو اور اس موج پر ایک 

ایک ہوں کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسکو بھی نہ دیکھ سکے اور جس کے لیے خدا کوئی روشنی 

 قرار نہ دے اسکے لیے کوئی روشنی ہو ہی نہیں سکتی۔ 
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اول )قول ہے کہ اوظلمت سے مراد فالں تفسیر قمی میں ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے من

من موج سحاب سے مراد (طلحہ وزبیر)فی بحر یخشة سے مراد ثالث من فوق موج سے مراد ( وثانی 

 معاویہ ویزید اور بنی امیہ کے فتنے ہیں۔ 

 (۴۱) سورہ النور

ضِ  َرأ َماَواِت َواْلأ  أَلَمأ تََری أَنَّ ہللاَ یَُسبُِّح لَہُ َمنأ فِی السَّ

اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اورزمین میں اور پر پھیال کر اڑتے والے پرندے :ترجمہ

 ہللا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر ایک ان میں سے اپنی اپنی نماز اوراپنی اپنی تسبیح خوب جانتا ہے 

تری میں سے تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ خشکی او ر  

 پرندہ ہو یا درندہ ہو یا چوپایہ یہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک کہ تسبیح خدا سے غافل نہ ہو جائے 

 (۴۸،۴۹،۵۰ر )سورہ النو

ِرُضوَن   ُکَم بَیأنَہُمأ إَِذا فَِریٌق ِمنأہُمأ ُمعأ ِعنِیَن َوإِنأ یَُکنأ لَہُمأ الأ ( ۴۸)َوإَِذا ُدُعوا إِلَی ہللاِ َوَرُسولِِہ لِیَحأ َحقُّ یَأأتُوا إِلَیأِہ ُمذأ

لَئَِک ہُمأ الظَّ ( ۴۹) تَابُوا أَمأ یََخافُوَن أَنأ یَِحیَف ہللاُ َعلَیأِہمأ َوَرُسولُہُ بَلأ أُوأ  )الُِموَن أَفِی قُلُوبِِہمأ َمَرٌض أَمأ ارأ

مابین فیصلہ اور جب وہ ہللا اور ہللا کے رسول کی طرف بالئے جاتے ہیں کہ رسول خدا ان کے :ترجمہ

ہوتا تو فرما (حصہ )کرے تو یکایک انہی میں سے ایک گروہ روگردان ہو جاتا ہے اور اگر انکا کوئی حق 

نبرادی کرتے رسول خدا کے پاس چلے آتے آیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یایہ شک میں پڑے ہوئے 

رے یہ کچھ نہیں بلکہ حقیقت میں یہ ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہللا اوراسکا رسول ان پر کوئی ظلم ک

 ہیں نافرمان 

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہ آیت جناب امیر المومنین  

علی ابن ابی طالب اور عثمان بن عفان کے بارے میں نازل ہوئی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا ایک باغ کے 

المومنین نے یہ فرمایا کہ چلو ہم جناب رسول خداسے فیصلہ پر راضی  بارے میں جھگڑا تھا تو جناب امیر

ہیں مگر عبدالرحمان بن عوف نے عثمان سے یہ کہا کہ اس معاملہ کو رسول خداکے پاس نہ لے جانا ورنہ 

 کے حق میں فیصلہ کردینگے ۔(علی ) آنحضرت ضرور تمہارے خالف اوران کے

ہ کہا کہ ہم تو ابن شیبہ یہودی کے فیصلہ پر راضی پس عثمان نے جناب امیر المومنین سے ی 

 ہونگے 

ابن شیبہ نے عثمان سے یہ کہا کہ تم رسول خدا کو وحی آسمانی پہنچاتے میں آمین جانتے ہو اور  

معماالت کے فیصلہ میں انکو غیر معتبر سمجھتے ہو اس پر خداوند تعالی نے اپنے رسول پر یہ آیتیں نازل 

 کیں ۔

 (۵۸)سورہ النور 
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تَأأِذنأُکمأ الَِّذیَن َملََکتأ أَیأَمانُُکمأ َوالَِّذیَن لَمأ یَبألُُغوا الأُحلَُم ِمنأکُ  ِر یَاأَیُّہَا الَِّذیَن آَمنُوا لِیَسأ اٍت ِمنأ قَبأِل َصالَِة الأفَجأ مأ ثاَلََث َمرَّ

ِد َصالَِة الأِعشَ  َدہُنَّ َوِحیَن تََضُعوَن ثِیَابَُکمأ ِمنأ الظَِّہیَرِة َوِمنأ بَعأ َراٍت لَُکمأ لَیأَس َعلَیأُکمأ َوالََعلَیأِہمأ ُجنَاٌح بَعأ اِء ثاَلَُث َعوأ

یَاِت َوہللاُ َعلِیٌم َحِکیٌم  ٍض َکَذلَِک یُبَیُِّن ہللاُ لَُکمأ اْلأ ُضُکمأ َعلَی بَعأ افُوَن َعلَیأُکم أبَعأ َطأفَاُل ِمنأُکمأ ( ۵۸)طَوَّ َوإَِذا بَلََغ اْلأ

تَأأَذَن الَِّذیَن ِمنأ قَبألِِہمأ َکَذلَِک یُبَیُِّن ہللاُ لَُکمأ آیَاتِِہ َوہللاُ َعلِیٌم َحِکیٌم الأُحلَُم فَلأیَسأ   تَأأِذنُوا َکَما اسأ

اے ایمان النے والو الزم ہے کہ تمہارے لونڈی وغالم او رجو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہ :ترجمہ

 تین مرتبہ تم سے اجازت لیا کریں ( ات میںوہ تمہارے پا س آنے کے لیے دن اور ر)پہنچتے ہوں 

ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے جب تم دوپہر کو قیلولہ کے لیے اپنے کپڑے اتاردیتے ہو 

اورتیسرے نماز عشا کے بعد یہ تینوں تخلیے کے وقت ہیں ان کے بعد بال اجازت آنے جانے میں نہ 

ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے ہی رہتے ہو ہللا تمہارے ذمہ کوئی الزام ہے اور نہ انکے ذمہ تم 

 اس طرح تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اورہللا بڑا جاننے واال اور حکمت واال ہے ۔

 (۶۰) سورہ النور

نَ   ُجوَن نَِکاًحا فَلَیأَس َعلَیأِہنَّ ُجنَاٌح أَنأ یََضعأ َجاٍت بِِزینٍَة َوأَنأ  َوالأقََواِعُد ِمنأ النَِّساِء الالَّتِی الَیَرأ ثِیَابَہُنَّ َغیأَر ُمتَبَرِّ

فِفأَن َخیأٌر لَہُنَّ َوہللاُ َسِمیٌع َعلِیمٌ  تَعأ  یَسأ

اوربڑی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہ وہ تو اگر وہ اپنا برقع وغیرہ اتارادیا کریں تو :ترجمہ

او سنگھار کا اظہار منظور نہ ہو اور اگر وہ اس سے ان پر کوئی الزام نہیں جس حال میں کہ ان کو اپنے بن

 بھی باز رہیں تو نہ ان کے لیے اور بہتر ہے اور ہللا سننے واال اور جاننے واال ہے 

 (۲)سورہ الفرقان 

 فَقَدََّرہُ تَقأِدیًرا 

 پھر اس کا ایسا اندازہ کر لیا جیسا کہ اندازہ کرنے کا حق ہے : ترجمہ

ناب امام علی رضاعلیہ السالم نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو تفسیر قمی میں ہے کہ ج 

 جانتا ہے کہ تقدیر کیا ہے ۔

اس نے عرض کی نہیں فرمایا کہ اجل اور رزق اور بقا اور فناء کی حدود مقرر کرنا تقدیر ہے پھر 

قدر کا واقع حضرت نے دریافت کیا کہ جانتا ہے کہ قضا کیا ہے اس نے عرض کی نہیں فرمایا کہ امر م

 ہونا قضا ہے 

 (۸) سورہ الفرقان

ُحوًرا    َوقَاَل الظَّالُِموَن إِنأ تَتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجاًل َمسأ

 ترجمہ ۔اور نافرمان یہ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحرزدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو ۔
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ین یہ آیت اس طرح سے تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جبرئیل آم

 پہنچائی ۔

ُحوًرا ( آل محمدحقھم)َوقَاَل الظَّالُِمونَ    إِنأ تَتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجاًل َمسأ

آل محمد کاحق غضب کرنے والوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف ایک جادو کے مارے ہوئے شخص کی 

 پیروی کرتے ہیں۔

 (۹) سورہ الفرقان

تَِطیُعوَن َسبِیاًل   فاَلَیَسأ

 سوا ب راہ نہ پا سکیں گے ۔:ہترجم

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ سبیل علی المرتضی ہیں اور  

 مطلب یہ کہ علی المرتضی علیہ السالم کی والیت قبول کرنے کی سعادت نہ حاصل کر سکیں گے 

 (۲۰) سورہ الفرقان

ٍض فِتأنَةً  َضُکمأ لِبَعأ بُِروَن َوَکاَن َربَُّک بَِصیًرا َوَجَعلأنَا بَعأ  أَتَصأ

اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش مقرر کر دیا آیا تم اب بھی صبر کر سکو :ترجمہ

 گے حاالنکہ تمہارا پروردگار سب کا نگران ہے 

 تفسیر قمی میں جناب امام موسی کاظم علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت 

امیر المومنین علیہ السالم حضرت فاطمہ سالم ہللا علیہا اور جناب حسنین علیہ السالم کو جمع کیا اور 

دروازہ بند کر لیا اورفرمایا کہ اے میرے اہل بیت اور اے اہل ہللا خدا وند تعالی تم سب پر سالم بھیجتا ہے 

ے ہیں کہ خدوند تعالی فرماتا ہے کہ میں اور جبرئیل امین اس گھر میں تمہارے ساتھ موجود ہیں اور یہ کہت

نے تمہارے دشمنوں کو تمہارے لیے آزمائش مقرر کیا ہے اب تم کیا کہتے ہیں کہ ہو انہو ں نے عرض کیا 

یا رسول ہللا ہم خدا کے حکم اوراس کے قضا وقدر پر اس وقت تک صبر کرینگے جب تک کہ ہم اس کے 

ے خواستگار ہو ں ۔اس لیے کہ ہم سن چکے ہیں کہ حضور میں حاضر ہوں اوراس سے ثواب کثیر ک

خدائے تعالی صبر کرنے والوں کو ہر طرح کی خیر وخوبی عطا فرمائے گا۔پس آنحضرت نے اس قدر 

 گریہ فرمایا کہ گھر سے باہر آواز گریہ معلوم ہو نے لگی اسی پر یہ پوری آیت نازل ہوئی ۔

 (۲۷۔۲۹،۲۸) سورہ الفرقان

َم یََعضُّ الظَّ  ُسوِل َسبِیاًل َویَوأ تَُمَع الرَّ ( ۲۸)یَاَویألَتِی لَیأتَنِی لَمأ أَتَِّخذأ فاَُلنًا َخلِیاًل ( ۲۷)الُِم َعلَی یََدیأِہ یَقُوُل یَالَیأتَنِی اتََّخذأ

نَساِن َخُذواًل  ِ یأطَاُن لِْلأ َد إِذأ َجائَنِی َوَکاَن الشَّ ِر بَعأ کأ  لَقَدأ أََضلَّنِی َعنأ الذِّ

اپنے دونوں ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کھائے گا اور یہ کہے گا کہ کاش (اول )ظالم  اوراس دن:ترجمہ

کو یار نہ بنایا ہوتا ۔یقینا ا (ثانی )میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہائے خرابی میری کاش میں فالں 
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ہے یہی انسان کی مدد س نے مجھے تذکرہ والیت کے بعد اس کہ میرے پاس آچکا تھا بھٹکا دیا اورشیطان 

 چھوڑ دینے واال ۔

سبیال ۔تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ اس سے مراد ہے علیا ولیا ہللا ۔ 

 یعنی وہ ظالم کہتا ہو گا کہ کاش ہم نے رسول ہللا کے ساتھ علی مرتضی علیہ السالم کو بھی ولی بنایا ہوتا۔

ہے الذکر ( ثانی )امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ اس فالنا سے مراد  فالنا ۔تفسیر قمی میں

 انہی حضرت نے فرمایا کہ اس سے والیت جناب امیر المومنین مراد ہیں

 ہیں (عمر)الشطین انٓحضرت نے فرمایا کہ یہ بھی حضرت ثانی  

ے کہ میری بزرگیاں اتنی ہیں کہ اگر کافی میں انہی جناب امیر المومنین سے خطبہ الوسیلہ میں منقول ہ

میں انکو بیان کروں تو انکی کوئی حدد پا نہیں سکتا اور ان کو غور سے سننے کے لیے بھی طویل مدت 

نے مجھے چھوڑ کر خالفت کی قمیض کسی نہ کسی طرح بہ (اول وثانی )درکار ہے مگر دو بدبختوں 

 تکلیف پہن لی اور جس میں انکا کوئی حق نہ تھا۔

میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے ازروئے خالفت گدی پر جاڈٹے اور ازروئے جہالت کا ر  اس

خالفت کرنے لگے ۔ پس قیامت کے دن ان دونوں کا اتار بہت ہی برا ہو گا اور جو کچھ ان دونوں نے اپنی 

ے اور ہر ذات کے لیے مہیا کیا وہ اور بدتر ہو گا وہ اپنے اپنے گھروں میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گ

 ایک ان میں سے اپنے ساتھی سے تبرا کریگا ۔ اور جب آمنا سامنا ہو گا ہر یار دوسرے یار سے کہے گا ۔

 یلتت بینی بینک بعد المشرقین فیئں القرین 

 کاش میرے اور تیرے مابین مشرق ومغرب کی دوری ہوتی تو بڑا ہی برا یار نکال:ترجمہ

 (۳۰)سورہ الفرقا ن ۔

ِرِمیَن َوَکفَی بَِربَِّک ہَاِدیًا َونَِصیًراَوَکَذلَِک َجعَ  ا ِمنأ الأُمجأ  لأنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدو ً

قراب )اوررسول ہللا اس وقت یہ فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن :ترجمہ

شمن کو بالکل چھوڑدیا تھا اوراس طرح ہم نے ہر ہر نبی کے لیے گنہگاروں میں سے ایک د( ناطق

 قراردیا تھا ۔ اور تمہارا پروردگار ہدایت ونصرت کے لیے کافی ہے ۔

 (۱۱۲)سورہ انعام ۔

نِس َوالأِجنِّ   ِ ا َشیَاِطیَن اْلأ  َوَکَذلَِک َجَعلأنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدو ً

 اورہم نے ہر نبی کے دشمن انس وجن میں قرار دئیے :ترجمہ

م تمہارے لیے بھی ایسے دشمن قرار دیئے ہیں جیسے تفسیر قمی میں ہے کہ اس بات کا مطلب کہ ہ 

 تم سے پہلے ہر نبی کے لیے قرار دیئے تھے ۔
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تفسیر قمی میں جناب اما م جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ہللا نے ایک نبی بھی ایسا  

رہیں اوراس  پیدا نہیں کیا کہ اس کی امت میں دوشیطان نہ ہوں کہ اس زمانے میں تووہ اس کوایذا دیتے

کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں پس نوح علیہ السالم کو ایسے دو صحابی قضیطنوس اور حزام تھے 

اور ابراہیم علیہ السالم کے مکتل اور مرام تھے اور موسی علیہ السالم کے سامری اور مرعقیبا اورعیسی 

یق روایت میں ذریق حصہ ارزق علیہ السالم کے پوپس اور میری نون اورمحمد مصطفی کے جتر اور ذر

کو ( اول)کا ہے جس کے معنی نیلی آنکھوں واال اورجتر بروزن لقب بمعنی لومڑی ۔اما م علیہ السالم نے 

کو بوجہ اس کی بے انتہا مکاریوں ( ثانی )بوجہ اس کی نیلی آنکھوں کے کہا یہ ذریق فرمایا اور 

 اورچاالکیوں کے لومڑی سے تشبیہ دی ہے ۔

 (۵۴)قان سورہ الفر

 َوہَُو الَِّذی َخلََق ِمنأ الأَماِء بََشًرا فََجَعلَہُ نََسبًا َوِصہأًرا َوَکاَن َربَُّک قَِدیًرا

اور داماد بنایا ۔ ( بیٹی اور بہو)اوروہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو بیٹا : ترجمہ

 تمہارا پروردگار پوری پوری قدرت رکھنے واال ہے ۔

میں براویت انس ابن مالک جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ انس کہتے ہیں کہ میں نے  امالی 

عرض کی یارسول ہللا کیا علی مرتضی علیہ السالم آپکے بھائی ہے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کی 

یارسول ہللا مجھے سمجھا دیجئے کہ علی علیہ السالم آپ کے بھائی کب ہوئے ۔فرمایا خدا عزوجل نے آدم 

کو پیدا کرنے سے پہلے تین ہزار سال پہلے عرش کے نیچے ایک پانی پیدا کیا اور اس کو ایک سبز موتی 

میں جگہ دی ۔پھر موتی کو کہاں رکھا اسکا علم خدا کو ہے جب آدم علیہ السالم کو پیدا کیا تو اس موتی میں 

صلب میں منتقل ہوتا رہا  سے پانی کو صلب آدم میں پہنچا دیا پس اس طر ح وہ پانی ایک صلب دوسرے

یہاں تک کہ صلب عبدالمطلب میں پہنچا پھر خدا وند تعالی نے اس کے دو برابر حصے کر دئے اس میں 

نصف میرے والد عبدہللا کے صلب میں قرار دیا اور نصف میرے چچا ابو طالب کے صلب میں اس پانی 

ہذا علی دنیا میں بھی میرا کے پہلے حصہ سے ہو ں اور علی اس کے دوسرے نصف حصے سے ہیں ل

 بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور پھر حضرت نے یہ آیت تالوت فرمائی ۔

 (۵۵) سورةالفرقان

ہُمأ َوَکاَن الأَکافُِر َعلَی َربِِّہ ظَہیًرا ترجمہ بُُدوَن ِمنأ ُدوِن ہللاِ َما الَیَنفَُعہُمأ َوالَیَُضرُّ کو  اور وہ ہللا کو چھوڑکر ان:َویَعأ

پوچتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا تے ہیں اور نہ ضرر اور کافر اپنے مالک کے بر خالف کی پستی پر 

 رہتا ہے ۔

تفسیر قمی میں ہے کہ کبھی کبھی انسان کو بھی رب کہا جاتا ہے جسے خدا وند تعالی فرماتا ہے  

ہر چیز کا مالک اس کا ( بک اذکر نی عند ر)کہ حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھی سے کہا تھا 

 رب کہالتا ہے 

اوررب سے یہ مراد جناب علی مرتضی علیہ السالم ( اور اس آیت میں کافر سے مراد ثانی عمر  

 (ساتھی ہے)عداوت وشرک میں شیطان کا پشتیبان ہے ( عمر)ہیں اور ظہیراً سے یہ مطلب کہ ثانی 

 ( ۶۲)سورة الفرقا ن 
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 یأَل َوالنَّہَاَر ِخلأفَةً لَِمنأ أََراَد أَنأ یَذَّکََّر أَوأ أََراَد ُشُکوًراَوہَُو الَِّذی َجَعَل اللَّ 

اور وہ وہی ہے جس نے رات کو دن اور دن کو اس شخص کے لئے جوذکر کرنا چاہے یا شکر ادا :ترجمہ

 کرنا چاہے ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا دیا ہے 

ول ہے کہ تمہاری رات کی عبادت میں کچھ باقی رہ گئی ہو اسے الفیقہ میں امام جعفر صادق علیہ السالم منق

دن میں قضا کے طور پر بجاالو اور پھر حضرت نے یہ آیت تالوت فرمائی اور پھر فرمایا اس کا مطلب 

 کہ کس شخص سے رات میں اگرقوت نہ ہو تواس کی قضا دن میں بجا الئے 

 یہ بات آل محمد کے اسرار پوشیدہ میں سے ہے تفسیر قمی میں اس کے بعد اتنا اور زیادہ ہے کہ   

 (۶۷)سورةالفرقان ۔

ِرفُوا َولَمأ یَقأتُُروا َوَکاَن بَیأَن َذلَِک قََواًما  َوالَِّذیَن إَِذا أَنفَقُوا لَمأ یُسأ

اور وہ لوگ جس وقت کچھ خرچ کرتے ہیں تو نہ ضرورت سے زاہد صرف کرتے ہیں اور نہ کمی :ترجمہ

 ی گزاران بین بین ہوتی ہے کرتے ہیں بلکہ ان ک

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خداسے منقول ہے کہ جس شخص نے امر حق میں کچھ دیا اس  

 نے تو اسراف کیا اور جس نے کسی کا حق روکا اس نے کمی کی ۔

جناب امیر المومنین علیہ السالم سے منقول ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں گو زیادہ خرچ ہو جائے 

مگر اسراف نہیں کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ اسراف اس میں ہوتا ہے 

جو مال کو ضائع کرئے اور بدن کو نقصان پہنچائے پھرعرض کیا گیا کہ اقتدار کیا ہے فرمایا محض نمک 

 یا ۔سے روٹی کھانا جس حال میں کہ تم اس سے زیادہ پر قدرت رکھتے ہوپھر عرض کیا گ

میانہ روی کیا ہے فرمایا کہ روٹی ۔نمک ۔دودھ۔سرکہ ۔روغن کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز کھانایہ بھی 

منقول ہے کہ ان حضرت نے اس آیت کو تالوت فرماکر ایک مٹھی کنکریوں کی پھر لی اور جتنی ہاتھ میں 

خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا آگئیں ان کو مضبوط پکڑے رہے پھر فرمایا کہ یہ تو اقتدار ہے جسکا ذکر 

۔پھر ایک دوسری مٹھی بھی بھر لی اور پورا ہاتھ کھوال دیا جس سے سب کا سب گر پڑیں ۔فرمایا کہ یہ 

اسراف ہے پھر ایک مٹھی اٹھالی اور ان میں سے بعض کو سہولت سے گرنے دیا اور بعض کو روکے 

 ہے (درمیانہ روی )رکھا اور فرمایا کہ یہ قوام 

 (۷۰)فرقان سورة ال

ُل ہللاُ َسیِّئَاتِِہمأ َحَسنَاٍت َوَکاَن ہللاُ َغفُو  لَئَِک یُبَدِّ  ًرا َرِحیًما إاِلَّ َمنأ تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا فَأُوأ

سوائے اس کے جو توبہ کرئے ایمان الئے اور نیک عمل بجا الئے ۔پس وہی تو ہیں جنکی بدیوں کو :ترجمہ

 یں بدل دیگا اور ہللا بڑا بخشنے اور رحم کرنے واال ہے ۔ہللا نیکیوں م
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یہ آیت ہمارے شیعہ گنہگاروں کے بارے میں ہے ۔امالی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السالم  

سے خدا کے اس قول کا مطلب دریافت کیاگیا تھا تو فرمایا کہ گنہگار مومن قیامت کے دن مقام حساب میں 

ا وند تعالی اس کے حساب سے کسی شخص کو مطلع نہ فرمائے گا بلکہ خود اسکا الکھڑا کیا جائیگا ۔خد

حساب لے گا اوراس کے گناہ اسے جتالئے گا اور جب وہ اپنی بدیوں کاا قرار کرلے گا تو لکھنے والوں 

کو حکم دے گا کہ اسکی بدیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالو اور لوگوں پر وہ نیکیاں ظاہر کرو اس وقت لوگ 

یں گے کہ یہ عجیب بندہ ہے اس سے ایک بدی بھی نہیں ہوئی اور پھر خدا وند تعالی اسے جنت میں کہ

داخل کرنے کا حکم دیگا ۔اس آیت کی تاویل یہی ہے اوریہ خاص کر ہمارے شیعہ گنہگاروں کے بارے 

رسول خدا میں ہے جناب امام علی رضا علیہ السالم سے بروایت اپنے آباؤاجداد کے منقول ہے کہ جناب 

نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو دور کر دیتی اور نیکیوں کو بہت کچھ بڑھا دیتی ہے اور ہم 

اہل بیت کے محبوں سے عام بندگان خدا کے حق میں جومظالم ہو گئے ہوں گے ان کا معاوضہ خداو ند 

جو ضرر ان کو پہنچایا ہو گا تعالی خود دے گا مگرجوظلم خصوصیت کے ساتھ مومنوں پر کیا ہو گا اور

 اسکا وبال اسکو بھگتنا ہو گا عالوہ جوبدیا ں ہو نگیں انکو نیکیوں سے بدل دینے کاحکم دیگا 

 ( ۷۱۔ ۷۲) سورة الفرقان

وَر َوإَِذا( ۷۱)َوَمنأ تَاَب َوَعِمَل َصالًِحا فَإِنَّہُ یَتُوُب إِلَی ہللاِ َمتَابًا   ہَُدوَن الزُّ وا ِکَراًما  َوالَِّذیَن الَیَشأ ِو َمرُّ وا بِاللَّغأ  َمرُّ

اور جو شخص توبہ کرے اورنیک عمل بجا الئے تووہی تو ہللا کی طرف پورا پورا رجوع ہوتا ہے :ترجمہ

اور وہ خدا کے خاص بندے بدی کی جگہ حاضر نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ چیز کے پاس سے 

 گزرے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں ۔ 

کافی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم اور تفسیر مجمع البیان میں جناب امام محمد باقر علیہ  

ہے ( راگ اورراگنی )السالم اور جناب جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ الزور سے مراد غنا 

 اورتفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد غنا بھی ہے اور لہو لعب کے کل جلسے بھی ۔

وا ِکَراًما  ِو َمرُّ وا بِاللَّغأ  َوإَِذا َمرُّ

تفسیر مجمع البیان میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ   

 ہیں کہ جب انکا ارادہ مرد یا عورت کے اندام نہانی کے ذکر کرنے کاہو تو فقط کنایہ ذکر کردیتے ہیں

 (۷۴)سور ہ الفرقان ۔ 

َعلأنَا لِلأُمتَّقِیَن إَِماًماَوالَّ   یٍُن َواجأ ةَ أَعأ یَّاتِنَا قُرَّ َواِجنَا َوُذرِّ  ِذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا ہَبأ لَنَا ِمنأ أَزأ

اور وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری ازواج کی طرف سے ہمارے اوالدکی 

ہیز گاروں کا پیشوا بنادے المناقب میں سعید ابن جیر طرف سے آنکھوں میں ٹھنڈک عنایت کر اورہم کو پر

سے روایت ہے کہ وہللا یہ پوری آیت جناب امیر المومنین علیہ السالم کی شان میں اتری اس سے مراد 

جناب فاطمہ زہرا سالم ہللا علیہ اورامام حسن اور امام حسین علیہ السالم مراد ہیں جناب امیر المومنین 

وہللا میں نے اپنے پروردگار سے کبھی نہ ایسے بیٹے کا سوال کیا جو بہت  فرمایا کرتے تھے کہ

خوبصورت ہو اور نہ ایسے کا جو کشدہ قامت ہو بلکہ میں نے ہمیشہ ایسی اوالد کی خواہش کی جو خد اکا 
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مطیع اور اس سے خائف ترسیاں ہوں تاکہ حالت اطاعت وعبادت میں جب میری نظر ان پر پڑے تو میری 

 ٹھنڈی ہوجائیں ۔آنکھیں 

 (۷۷)سورہ الفرقان۔

الَُدَعاُؤُکم  لَوأ

 اگر تم دعا نہ کرتے ہوتے : ترجمہ

تفسیر مجمع البیان میں اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے دریافت کیا گیا  

 کہ بہت سا پڑھنا افضل ہے یا بہت سی دعا مانگنی حضرت نے فرمایا بہت سی دعا مانگنی ۔

 (۱)سورة الشعرا ء 

ٰطٓسٓم ۔ تفسیر مجمع البیان میں جناب امیر المومنین سے یہ روایت ہے کہ جناب رسول خدا سے منقول ہے 

کہ جس وقت یہ آیت طسم نازل ہوئی توآنحضرت نے فرمایا طا سے مراد طور سینا اور سین سے مراد 

رہ طوبی اور سین سے مراد سدرة المنتہی اسکندریہ اورمیم سے مراد مکہ ۔ نیز فرمایا کہ طا سے مراد شج

اور میم سے مراد محمد مصطفے یہ اسم اعظم ہے تفسیر قمی میں ہے کہ ٰطٓسٓم خداوند تعالی کے اسم اعظم 

 کے حروف ہیں ۔

 (۴) سورہ الشعراء

نَاقُہُمأ لَہَا َخاِضِعی  لأ َعلَیأِہمأ ِمنأ السََّماِء آیَةً فَظَلَّتأ أَعأ  (۴)َن إِنأ نََشأأ نُنَزِّ

اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی ان پر نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک :ترجمہ

 جائیں ۔

االکمال میں جناب امام علی رضا علیہ السالم سے منقول ہے کہ قائم آل محمد وہ ہیں جنکی طرف  

ن سن لیں گے اوروہ یہ کہے بالنے کے لیے آسمان سے ایک منادی ایسی ندا دے گا جسے تم سب اہل زمی

گا کہ خبردار ہو جاو حجة ہللا بیت ہللا کے پاس ظاہر ہوگے ہیں پس تم سب انکی پیروی کرو اس لیے کے 

 حق انکے ساتھ ہے او ر خدا کے اس قول ان نشاء نزل علیھم کا یہی مطلب ہے 

نَاقُہُمأ   فَظَلَّتأ أَعأ

ر میں منقول ہے کہ خدا وند تعالی عنقریب ان کی یہی حالت امام محمد باقر علیہ السالم نے اس آیت کی تفسی

کردے گا عرض کیا گیا کس کی ۔ فرمایا بنی امیہ کی اور انکے ماننے والوں کی عرض کی وہ نشانی کیا 

ہو گی جس کے آگے گردنیں جھک جائیں گی فرمایا کہ آفتاب کا وقت زوال سے لیکر عصر تک آسمان پر 

راس کے اندر سے ایک چہرہ کا منہ تک دکھائی دینا جو صاحب االمر کا نام لیکر ایک ہی جگہ قائم رہنا او

 پکارے گا اوران کے حسب ونسب سے اہل علم کو آگاہ کردے گا 
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تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ جس  

نام کے ساتھ ایک چیخ آسمان سے سنائی دے گی تو وقت اس آیت کا ظہور ہو گا یعنی صاحب االمر کے 

 بنی امیہ کی گردنیں جھک جائیں گی 

 (۱۰۱،۱۰۰)سورہ الشعرا۔

 َوالََصِدیٍق َحِمیٍم ( ۱۰۰)فََما لَنَا ِمنأ َشافِِعیَن 

 اور نہ کوئی دلسوز دوست(سفارشی ) پس اب نہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے واال ہے:ترجمہ

عفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ شافعین تو ہم آئمہ میں اورصدیق المحاسن میں جناب اما م ج

 مومنین میں سے ہونگے 

تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم اور جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول  

من یہ حالت ہے کہ وہللا ہم اپنے گنہگار شیعوں کی ضرور شفاعت کریں گے یہاں تک کہ جب ہمارے دش

دیکھیں گے تو یہ کہیں گے فمالنا من شافعین کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ 

شفاعت ضرور کی جائے گی مگر ناصبی کے بارے میں نہیں اور ایک مومن اپنے پڑوسی کے بارے میں 

کہ اے میرے پروردگار یہ جس نے ایک نیکی بھی نہ کی ہو گی شفاعت کرے گا اور یہ عرض کر ے گا 

میرا پڑوسی ہے او رمجھے کوئی تکلیف نہ دیتا تھا پس خداوند تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میں تیرا 

پروردگار ہوں اور میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تیری طرف سے معاوضہ دوں چنانچہ پرورگار 

ں داخل کردے گا اورادنی سے ادنی مومن عالم باوجود اس کی ایک بھی نیکی نہ ہونے کے اسے جنت می

 کو یہ حق عطا فرمائے گا کہ وہ تیس آدمیوں کی شفاعت کر سکے اس موقع پر جہنمی یہ کہیں گے 

 َوالََصِدیٍق َحِمیٍم ( ۱۰۰)فََما لَنَا ِمنأ َشافِِعیَن 

 (۲۱۶)سورة الشعر۔

ک فقل انی بری ٓ مما تعلمون   فَإِنأ َعَصوأ

 ی نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو میں اسی سے بری ہوں پس اگر وہ تمہار:ترجمہ

تفسیر قمی میں ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ یا رسول ہللا صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے بعد  

والیت علی علیہ السالم اور والیت آئمہ کے بارے میں آپکی نافرمانی کریں گے اور وفات کے بعد 

 علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اسی حد میں سمجھی جائے گی کہ جس نے کہ آنحضرت آنحضرت صلی ہللا

 صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم کی عین حیات میں نافرمانی کی ۔

 (۲۲۷)سورہ الشعر

ِد َما ظُلِمُ  الَِحاِت َوَذَکُروا ہللاَ َکثِیًرا َوانتََصُروا ِمنأ بَعأ لَُم الَِّذیَن ظَلَُموا أَیَّ ُمنقَلَبٍ إاِلَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وا َوَسیَعأ

 یَنقَلِبُوَن 
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اور جو ایمان الئے او رانہوں نے نیک عمل کیے اور ہللا کی یاد زیادہ کی تفسیرقمی میں ہے کہ :ترجمہ

 یہاں خداوند تعالی نے آل محمد اوران کے ہدایت یافتہ شیعوں کا ذکر شروع فرمایا ہے 

جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں ذکر کثیر المعانی میں جو کہ  

 سے کیا مطلب ہے فرمایا جس نے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی اس نے سب سے زیادہ یا دخدا کی ۔

کافی میں جناب امیر المومنین علیہ السالم سے منقول ہے جسے خداوند کو چپکے چپکے یا د کیا  

 یاد کیا ۔ منافق خداوند تعالی کو اعالنیہ یاد کیا اوردل میں ذرہ بھر بھی نہیں ۔اس نے سب سے زیادہ 

 (۲۲۷)سورہ الشعرا،

لَُم الَِّذیَن ظَلَُموا أَیَّ ُمنقَلٍَب یَنقَلِبُون ِد َما ظُلُِموا َوَسیَعأ  َوانتََصُروا ِمنأ بَعأ

ن لینگے کہ کس کروٹ وہ پلٹتے پر ظلم کیا یہ جا(آل محمدکے حق)اور عنقریب وہ لوگ جنہوں نے :ترجمہ

ہیں الجوامع میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق جو شخص کوئی نیکی لیکر آئیگا ا سکے لیے اسکا عوض 

اس سے بہتر موجود ہے اور بدی لیکر آئے گا تو وہ اندھے منہ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور ان سے 

 سوا تم کوئی چیز کی بدال تھوڑا ہی دیا جاتا ہے یہ کہا جائے گا کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے اسکو 

 (۱۵)سورة القصص 

 ِمنأ ِشیَعتِہ 

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السالم نے فرمایا کہ تم کو یہ نام مبارک   

 ہو کیسی نے عرض کی حضور کو نسا نام فرمایا شیعہ پھر پوری یہی آیت تالوت فرمائی ۔

 (۵۴)قصصسورہ ال

 انک ال تھدی با مھتدین 

ترجمہ ۔ یقینا جسکو تم چاہو راہ پر نہیں ال سکتے لیکن ہللا جسے چاہے راہ پرلے آئے اور وہ راہ پر آنے 

والوں سے خوب واقف ہے تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب غم جناب رسول خدا کی شان 

 میں نازل ہوئی 

ام جعفر صادق علیہ السالم سے بروایت اپنے آباواجداد کے منقول ہے کہ بشارت المصطفٰی میں جناب ام 

ایک دن جناب امیر المومنین رحبہ کوفی میں تشریف الئے اور لوگ کثر ت سے جمع تھے کہ ایک شخص 

نے کھڑے ہوکر عرض کیا یا امیر المومنین آپ کو تو خدا نے ا س منزلت پر پہنچایا ہے حاالنکہ آپ کے 

وزخ میں عذاب پا رہے ہیں حضرت نے فرمایا خاموش رہ کیا کہتا ہے اس ذات کی قسم جس واال محترم د

نے محمد مصطفے کو برحق نبی بنا کر بھیجا اگر میرے والد روئے زمین کے کل گنہگاروں کی شفاعت 

 کریں تو خداوند تعالی ان کی شفاعت سب لوگوں کے حق میں قبول کرئے گا میرے والد ماجد اور جہنم میں

عذاب دیئے جائیں ۔ جس حال میں کہ میں ان کا بیٹا قسیم جنت ونار ہو پھر فرمایا اسکی کی قسم جس نے 
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محمد مصطفی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا قیامت کے دن حضرت ابو طالب علیہ السالم کا نور سوائے پانچ 

 نوروں کے نام مخلوق خدا کے نوروں کو ماند کردیگا ۔

۔ حسنین ۴۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا نور۔ ۳۔ میرا نور ۔۲محمد مصطفے کا نور ۔ ۔۱وہ پانچ نور یہ ہیں  

علیہ السالم کا نور ان نو اماموں کا نور جو اوالد حسین علیہ السالم سے ہیں اس لیے کہ ہمارے ان پانچوں 

س نوروں سے خدا وند تعالی نے حضرت ابو طالب علیہ السالم کا نور پید اکیا جسے آدم سے دو ہزار بر

 پہلے پیدا کیا ۔

 (۸۴)سورہ القصص ۔

یِّئَاِت إاِلَّ  َزی الَِّذیَن َعِملُوا السَّ یِّئَِة فاَلَیُجأ َملُوَن َمنأ َجاَء بِالأَحَسنَِة فَلَہُ َخیأٌر ِمنأہَا َوَمنأ َجاَء بِالسَّ   َما َکانُوا یَعأ

جو ایک خاص بدی الئے گا اور جو ایک خاص نیکی الئیگا پس اس کا بدلہ اس سے بہتر ہو گا اور :ترجمہ

 تو ان لوگوں کو جو بدی کیا کرتے ہیں صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے 

 (۸۸)سورة القصص 

ہَہُ  ٍء ہَالٌِک إاِلَّ َوجأ  ُکلُّ َشیأ

 ہللا کے ہالک ہونیوالی ہے (چہرہ )ہر شے سوائے وجہ :ترجمہ

فر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ االوجھہ سے مراد ہے دین وجہ کے معنی چہرہ کے ہیں امام جع

خدا اور جناب رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السالم دین ہللا تھے وجہ ہللا تھے اوربندگان خدا کے لیے 

لسان ہللا تھے یعنی خدا وتعالی کی رحمت اوربخشش کا زریعہ اور ہم وجہ ہللا ہیں ( خدا کی آنکھ) عین ہللا

 عنی وہ ذریعہ جس سے خدا وند تعالی تک رسائی ہوتی ہے ی

جس وقت تک خداوند تعالی کو اپنے بندوں میں حجت باقی رکھنی منظور ہے ہم برابر باقی رہیں گے اور 

جب خدا وتعالی ہماری ضرورت نہ سمجھے گا دنیا سے ہم اٹھا لیگا او رہمارے متعلق جو کچھ مناسب 

 جانے گا کریگا 

 (۱۔۲) وتسورة العنکب

 أََحِسَب النَّاُس أَنأ یُتأَرُکوا أَنأ یَقُولُوا آَمنَّا َوہُمأ الَیُفأتَنُونَ ( ۱)الم 

الف ۔ الم ۔ میم ۔ کیا آدمیوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ا تنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم :ترجمہ

 ایمان الئے اورا ن کی آزمائش نہیں کی جائے گی 

ں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے یفتنون کے یہ معنی منقول ہیں کہ انکی مجمع البیان می 

 آزمائش انکی جانوں کے بارے میں اور مالوں کے بارے میں بھی کی جائے گی 

نہج البالغہ میں ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا امیر المومنین ہمیں یہ تو بتالئیں  

ے بارے میں بھی آپ نے رسول خدا سے سوال فرمایا تھا امیر المومنین نے کہ فتنہ کیا چیز ہے آیا اس ک
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فرمایا ہاں جس وقت خدا وند تعالی نے یہ آیت نازل کی الم احسب الناس میں نے جان لیا تھا ہماری آزمائش 

اس وقت تک نہ ہو گی جب تک کہ جنا ب رسول خدا ہم میں موجود رہیں گے بس میں نے عرض کی یا 

فتنہ کیا ہے جسکی ہللا تعالی نے آپ کو خبر دی ۔ فرمایا یا علی میری امت فورا ہی میرے بعد  رسول ہللا

آزمائش میں پڑجائے گی میں نے عرض کی یا رسول ہللا احد کے دن جبکہ مسلمانوں میں سے جو شہید 

جھے ہونے والے تھے شہید ہو چکے تھے اور مصلحت خد ا سے میری شہادت اس وقت ہٹا لی گئی اور م

یہ شہادت کا ہٹا لینا ناگوار گزرا تھا آیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے علی خوش ہو جاو تمہارے لیے تو 

شہادت تو آگے موجود ہے آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے ضرور ایسا کیا تھا اور ضرور ایسا ہونے واال 

ہللا یہ تو صبر کا موقع نہیں  ہے مگر اے علی تم اس وقت کیا صبر کرو گے میں نے عرض کی یا رسول

پھر آنحضرت نے فرمایا (کہ شہادت جیسا عظیم رتبہ ہاتھ آئے گا ) ہے بلکہ خوشی کا اور شکر کا موقع ہے

کہ اے علی عنقریب میری امت کے لوگوں کو ان کے اموال کے بارے میں آزمائش کی جائے گی و ہ اس 

الئیں گے اس کی رحمت حاصل کرنے کی آرزو مند دین میں داخل ہو نیکا پروردگار عالم پر احسان جت

ہونگے اوراسکی سطوت سے بے خوف ہوجائیں گے اور چھوٹے شبہوں اور پھول میں ڈالنے والی 

خواہشات نفسانی کے ذریعہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حالل قرار دیں گے پس شراب کو تو بنید 

رتحفہ کے نام سے اور سود کو بیع کے نام سے میں کے نام سے حالل ٹھہرائیں گے اوررشوت کو ہدیہ او

نے دریافت کیا یا رسول ہللا میں انہیں کس درجہ پر سمجھوں آیا مرتد ہو جانے کے درجہ میں یا فتنہ کے 

تفسیر قمی میں (نتیجہ جو کچھ بھی ہو پاس ہو ں یا فیل )کے درجہ میں ( امتحان )درجہ میں فرمایا فتنہ 

علیہ السالم سے منقول ہے کہ حضرت عباس ابن المطلب جناب امیر المومنین کی جناب اما م موسی کاظم 

خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کرنے لگے کہ چلئے لوگ آپ سے بیعت کر یں گے حضرت نے 

فرمایا کہ آیا آپکا خیال ہے کہ وہ ایسا کرئینگے عرض کی ضرور فرمایا تو پھر خدا کے اس قول کا کیا 

حسب الناس کافی میں ہے کہ انہی حضرت نے یہ آیت تالوت فرما کر حاضر ین سے مطلب ہو گا ۔ الم آ

سوال کیا کہ آیا تم سمجھتے ہو فتنہ کیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ دین کے بارے میں آزمائش فرمایا ۔ 

ہاں ۔ تو لوگوں کی اس طرح آزمائش کی جائیگی جیسا کہ سونا جانچا جاتا ہے پھر جو اس جانچ میں کامل 

 تریں گے وہ ایسے ہی ہونگیں جیسا کہ کندن ا

 (۷)سورہ العنکبوت

َسَن الَِّذی َکانُ  ِزیَنَّہُمأ أَحأ الَِحاِت لَنَُکفَِّرنَّ َعنأہُمأ َسیِّئَاتِِہمأ َولَنَجأ َملُوَن َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  وا یَعأ

ضرور انکی بدیوں کو ان سے دور اور لوگ ایما ن الئے اور جنہو ں نے نیک اعمال کیے ہم :ترجمہ

 کردیں گے اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو ضرور اس سے بہتر بدلہ دینگے ۔

 (۸)سورة العنکبوت 

نًا   نأَساَن بَِوالَِدیأِہ ُحسأ ِ یأنَا اْلأ  َوَوصَّ

 اورہم نے انسا ن کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے :ترجمہ

 (۹)سورة العنکبوت

الِِحیَن   ِخلَنَّہُمأ فِی الصَّ الَِحاِت لَنُدأ  َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
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اور جو لوگ ایمان الئے اور انہو ں نے نیک عمل کیے ہم ضرور انکو صالحین میں داخل کریں :ترجمہ

 گے

 (۱۵) سورة العنکبوت

فِینَِة َوَجَعلأنَاہَا آیَةً  َحاَب السَّ  لِلأَعالَِمیَن  فَأَنَجیأنَاہُ َوأَصأ

اورہم نے نوح کو او رکشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی :ترجمہ

 قرار دیا ۔

 (۴ ۳) سورة العنکبوت

قِلُہَا إاِلَّ الأَعالُِمون ِربُہَا لِلنَّاِس َوَما یَعأ ثَاُل نَضأ َمأ  َوتِلأَک اْلأ

ل آدمیوں کے لیے کرتے ہیں حاالنکہ سوائے اہل علم کے سمجھتا ان میں اور یہ مثالیں بیان تو ہم ک:ترجمہ

 سے ایک بھی نہیں ۔

تفسیرقمی میں ہے کہ العالمون سے مراد آل محمد ہیں اور تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جناب  

ے جو خدا رسول خدا صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تالوت فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ عالم وہ ہ

کی طرف سے سمجھ رکھتا ہو اسکی اطاعت کے بموجب عمل کرتا ہے اوراسکی ناراضگی سے اجتناب 

 کرتا ہو

 ۴۵سورة العنکبوت 

بَر  ُر ہللاِ أَکأ َشاِء َوالأُمنأَکِر َولَِذکأ اَلةَ تَنأہَی َعنأ الأفَحأ  إِنَّ الصَّ

ہللا کا ذکر بڑا ہے تفسیر قمی میں ہے کہ  یقینا نماز بے حیائی کی بات اور بدکاری سے باز رکھتی ہے اور

جب تک نماز کسی شخص کو بے حیائی اور بدکاری سے باز نہ رکھے گے تب تک اسکو خدا سے دوری 

 ہوتی چلی جائے گی ۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خدا نے اس روایت میں یہ مروی ہے کہ انصار میں اے ایک  

کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور بہت سی بے حیائی کی باتوں کا مرتکب بھی نوجوان نمازیں تو جناب رسول خدا

ہوتا تھا یہ واقع آنحضرت کے سامنے بیان کیاگیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھتے رہو ایک دن اس کی 

 نماز اسے ان بدیوں سے باز رکھے گی چنانچہ بہت عرصہ نہ گزرا تھا وہ تائب ہو گیا 

حمد باقر علیہ السالم نے فرمایا فحشاء ومنکر سے مخصوص لوگ مراد ہیں تفسیر قمی میں جناب امام م

اور ذکر خدا سے ہم اہل بیت رسالت مراد ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں الفحشاء سے مراد اول اورالمنکر سے 

مراد ثانی عمر اس لیے کہ دونوں صاحب ازوائے صورت وسیرت بمع بے حیائی اور بدکاری تھے اور 

وہ ہے کہ جو ان دونوں کی محبت سے با ز رکھے اور المعروف سے مراد ایسی ہی نماز اصلی نماز ہی 

 ہے 
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 ( ۶۵)سورة العنکبوت 

ا َجائَہُ أَلَیأَس فِی َجہَنََّم َمثأًوی لِ   لأَکافِِرینَ َوَمنأ أَظألَُم ِممَّنأ افأتََری َعلَی ہللاِ َکِذبًا أَوأ َکذََّب بِالأَحقِّ لَمَّ

موالئے کائنات جو جب بھی (حق ) ہ ظالم کون ہو گا جو ہللا پر جھوٹ بہتان باندھےاوراس سے زیاد:ترجمہ

 اس کے پاس آئے جھٹالئے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے 

 (۶۹)سورہ العنکبوت 

ِسنِیَن    َوإِنَّ ہللاَ لََمَع الأُمحأ

لیہ السالم سے منقول ہے ترجمہ۔اور ہللا خود نیکی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے جناب امام محمد باقر ع

کہ یہ آیت آل محمد اور ان کے شیعوں کے بارے میں ہے معانی االخبار میں انہی حضرت سے منقول ہے 

کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ آگاہ ہوجاو قرآ ن مجید میں میرے بہت مخصوص نام ہیں پس تم 

بھٹک نہ جاؤ محسن میں ہو ں اور خداوند  ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان سے ناواقف رہ کر معاملہ دین میں

 تعالی فرماتا ہے 

ِسنِیَن    )َوإِنَّ ہللاَ لََمَع الأُمحأ

 (۱۷۔۱۸)سورہ روم ۔

بُِحوَن  ُسوَن َوِحیَن تُصأ ِض َوَعِشی ًا َوِحیَن تُظأِہُروَن ( ۱۷)فَُسبأَحاَن ہللاِ ِحیَن تُمأ َرأ َماَواِت َواْلأ ُد فِی السَّ  َولَہُ الأَحمأ

پس جس وقت تم کو شام ہوتی ہے اور جس وقت تم کو صبح ہوتی ہے خدا کی پاگیزگی بیان کیا کرو :ترجمہ

 اورآسمانوں اور زمین میں شام کے وقت ور جس وقت تم کو دوپہر ہوتی ہے 

 تفسیر قمی میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ آیت پانچوں نمازوں کی جامع ہے 

ء ۔ تعجون سے مراد فجر عشیا سے مراد نماز عصر اور تنظھرون تمسون سے مراد نماز مغرب ونماز عشا

 سے مراد نماز ظہر ۔

 (۱۹) سورہ روم

یِ   ِرُج الأَمیَِّت ِمنأ الأَحیِّ َویُحأ ِرُج الأَحیَّ ِمنأ الأَمیِِّت َویُخأ  یُخأ

 وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اورزندہ سے مردے کو نکالتا ہے :ترجمہ

میں جناب امام محمد باقر علیہ اسالم اور جناب امام جعفر صادق علیہ اسالم  تفسیر قمی مجمع البیان 

سے منقول ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ کافر کے صلب سے مومن پیدا کرتا ہے اورمومن کے صلب سے 

 کافر کو ۔تفسیر قمی میں بھی بحسنة یہی معنی درج ہیں 

 (۲۷) سورہ روم
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لَی  َعأ  َولَہُ الأَمثَُل اْلأ

میں جناب امام علی رضا علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب نے جناب علی  العیون 

المرتضی علیہ السالم سے فرمایا کہ المثل اعلے تم ہو گویا تم اس درجے کے بندے ہو اور ایک روایت میں 

 جناب امیر المومنین علیہ السالم نے اپنے خطبہ کے آخر میں یہ فرمایا 

 بیل الھدی والمثل االعلے نحقن کلمة لتقوی وس

 ہم کلمہ تقوی ہیں شاہراہ ہدایت اور ہم مثل االعلے ہیں :ترجمہ

 اورزیارت جامع میں جناب امام تقی علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہ الفاظ موجود ہیں 

 العدم علے ائمہ الھدی ۔۔۔ووسیہ االنبیاء والمثل االعلی 

 (۳۰) سورہ روم

ی ہََک لِلدِّ یُن الأقَیُِّم َولَِکنَّ فَأَقِمأ َوجأ ثََر النَّاسِ  ِن َحنِیفًا فِطأَرةَ ہللاِ الَّتِی فَطََر النَّاَس َعلَیأہَا الَتَبأِدیَل لَِخلأِق ہللاِ َذلَِک الدِّ أَکأ

لَُمون  الَیَعأ

پس اے نبی تم خالص دل سے دین کی طرف اپنا رخ کیے رہو اور خدا کی بنائی ہوئی سر پشت جس :ترجمہ

آدمیوں کو پیدا کیا یہی ہے خدا کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی راہ مستقیم یہی ہے پر اس نے 

 لیکن بہت لوگ علم نہیں رکھتے ۔

کافی میں تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ آیت میں الدین سے  

ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السالم نے فرمایا مراد والیت جنا ب امیر االمومنین علیہ السالم قمی میں 

 کہ فطرت ہللا سے مراد ہے ال الہ ہللا محمد الرسول ہللا وعلی ہللا امیر المومنین 

 (۳۸)سورة روم 

بَی َحقَّہ  فَآِت َذا الأقُرأ

 پس اے رسول تم قرابتداروں کو اس کا حق دے دو :ترجمہ

ہ السالم سے منقول ہے کہ جب حضرت ابو بکر سے تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علی 

بیعت کر لی گئی اوران کی حکومت مہاجرین وانصار پر قائم ہو گئی تو انہو ں نے کسی شخص کو بھیجا 

کہ ملک فدک سے جناب فاطمہ زہرا سالم ہللا علیہ بنت رسول ہللا کے کارندے کو نکال دے جب حضرت 

ملی تو ابو بکر کے پاس تشریف الئیں اور فرمایا کہ اے ابو بکر  کو اپنے کارندہ کے نکالے جانے کی خبر

مجھے جو میراث جناب رسول خدا سے پہنچی ہے تو مجھے اس سے کیوں روکتا ہے اورمیرے کارندے 

 کو تو نے کیوں نکال دیا ہے 

 انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر میں اس وقت تک گواہی نہ دونگی جب تک کہ قول رسول سے تجھ کو خد

اکی قسم دیکر دریافت کرتی ہوں آیا تو یہ نہیں جانتا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ام ایمن ایک عورت 
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جنت میں سے ہے ابو بکر نے کہا ضرور فرمایا تھا جب یہ اقرار لے چکیں تب ام ایمن نے کہا کہ میں اس 

حقہ مائی فات ذوالقربی بات کی گواہی دیتی ہوں کہ خداوند تعالی نے جناب رسول خد ا کو وحی فر

اورآنحضرت نے خدا کے اسی حکم کے بموجب باغ فدک کو جناب سیدہ کے لیے خالصہ قرار دیا ۔پھر 

حضرت علی تشریف الئے اور انہو ں نے بھی ایسی شہادت دی تو ابو بکر نے فدک کی واپسی کے متعلق 

 ر دیا ۔ایک نوشہ لکھا اور جناب سیدہ زہرا سال م ہللا علیہا کے حوالے ک

آگیا اس نے پوچھا کہ یہ نوشہ کیا ہے ابو بکر نے بیان کیا کہ بنت رسول ہللا ( عمرکمینہ )اتنے میں  

نے دعوی کیا اور ام ایمن اورحضرت علی نے ان کے حق میں گواہی دی لہذا میں نے فدک کی واپسی کے 

سے لے کر پارہ پارہ کر دیا اور کہا متعلق لکھ دیا عمر کمینے نے وہ نوشہ جناب سیدہ زہرا سالم ہللا علیہ 

کہ یہ خالصہ تو سب مسلمانوں کا ہے اور اویس بن حدثان عائشہ اور حفضہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جناب 

 رسول خدا نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں چھوڑتے ہیں اوروہ صدقہ ہے 

گواہی دے رہے ہیں ہاں ام ایمن بے شک  رہے علی یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اپنے ذاتی نفع کے لیے 

ایک نیک عورت ہے مگر وہ اکیلی ہیں اگر کوئی گواہ اور بھی ان کے ساتھ ہوتا توہم کچھ غور کرتے پس 

جناب سیدہ زہرا علیہ السالم نہایت مخرون ومخموم اور روتی ہوئی چلی آئیں بعد اس واقعہ کے حضرت 

الئے وہ مسجد میں تھا اور اس کے گردوپیش مہاجرین علی ابو بکر کے پاس ایسے وقت میں تشریف 

وانصار موجود تھے فرمایا ابو بکر تو نے تو فاطمہ سالم ہللا علیہ کواسکی میراث سے کیوں محروم کر دیا 

جو جناب رسول خدا سے پہنچی تھی اورحاالنکہ وہ اس عالقہ کی جناب رسول خدا کی زندگی میں ہی 

کہا یہ تو سب مسلمانوں کا حق ہے اگر سیدہ فاطمہ زہرا سالم علیہا گواہ  مالک ہو چکی تھیں ابو بکر نے

پیش کریں کہ آنحضرت نے ان کا خالصہ قرار دے دیاتھاتودیکھا جائے ورنہ اسکا اس میں کوئی حق نہیں 

ہے امیر المومنین نے فرمایا اے ابو بکر آیا تو نے معاملہ فدک میں قانون کے خالف فیصلہ کر تا ہے جو 

نے تمام مسلمانوں کے لیے بنایا ہے اس نے کہا نہیں تو فرمایا نہیں کیسے خیال تو کر کہ اگر ایک چیز  اس

مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اوروہ اس کے مالک ہوں اورمیں اس کے بارے میں دعوی پیش کروں توتوثبوت 

فاطمہ زہراسالم ہللا کسی سے مانگے گا اس نے کہا کہ آپ سے ۔ فرمایا بس اب تو یہ کہہ کہ تو سیدہ 

علیہاسے اس چیز کے بارے میں کیوں ثبوت طلب کرتا ہے جو ان کے ہاتھ میں تھی اور جسکی وہ زمانہ 

رسول خدا میں مالک ہو چکی تھیں ۔ اور رسول خدا کی وفات کے بعد سے اب تک مالک رہیں اور 

نہیں کرتا جیسا کہ ابھی تو  مسلمانوں اگر خالصہ ہونے کے مدعی ہیں تو ان سے ثبوت وگواہ طلب کیوں

نے کہا ہے کہ اگر میں مدعی ہوتا تو مجھ سے گواہ طلب کرتا جیسا کہ ابھی تو نے کہا اگر میں مدعی ہوتا 

تو مجھ سے گواہ طلب کرتا پس ابو بکر تو چپ ہو گیا پھر عمر کمینہ بوال کہ اے علی اپنے کالم سے توہم 

یلوں کے جواب دینے کی قوت نہیں ہے مگر اس معاملہ میں کو معاف کیجئے اس لیے کہ ہم کو آپ کی دل

اگر آپ عادل گواہ پیش کریں تو کچھ ہو ورنہ وہ مسلمانوں کی جاگیر قرار دیا جا چکا ہے آپکا اس میں 

کوئی خاص حق ہے نہ فاطمہ سالم ہللا کا ۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السالم نے فرمایا کہا یا ابو 

خدا بھی پڑھا کرتا ہے اس نے کہا جی ہاں کیوں نہیں فرمایا بتا تو سہی یہ قول خدا انما یرید  بکر تو کتاب

ہللا ۔۔۔۔ تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی آیا ہماری شان میں یاہمارے دشمنوں کی شان میں کہنے لگایا 

یدیں کہ معاذہللا حضرت آپ ہی کی شان میں فرمایا الغرض محال دو گواہ تیرے سامنے آکر یہ گواہی د

فاطمہ سالم ہللا علیہا بنت رسول ہللا نے چوری کی ہے تو اس وقت تو کیا کرے گا کہا کہ میں ان پر بھی 

اس طرح حد جاری کروں گا جس طرح اور مسلمانوں پر ۔ فرمایا مگر یہ بھی سمجھا کہ اس صورت میں 

کہ اس صورت میں آدمیوں کی شہادت  تو تو کافر ہو جائے گا اس نے کہا بھال کس طرح فرمایا اس طرح

تو تو نے قبول کی اور خد ا کی شہادت جو انکی عصمت وطہارت کے بارے میں تھی اس کو تو نے رد 

کردیا ۔ اسی طرح تو نے معاملہ فدک میں ہللا اور ہللا کے رسول کے حکم کوتو رد کردیا ۔جنہوں نے فدک 
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ا اورآنحضرت نے اپنی عین حیات میں جناب سیدہ زہراسالم کو فاطمہ سالم ہللا علیہا کی جاگیر قراردیا تھ

ہللا علیہا کا اس پر قبضہ کرادیا تھا تو نے ایک جنگلی عرب کی شہادت قبول کر لی اور جسے سیدھی 

جن ( عائشہ اورحفضہ )بھی نہیں آتا یعنی اویس بن حدثان اوردو ایسی عورتوں کے ( طہارت)طرح موتنا 

پس تم ( فقد صفت قلکما )ہٹ جانے کی تو خدا وند تعالی شہادت دے چکا ہے کے دلوں کے یقینا حق سے 

دونوں عائشہ وحفضہ کے دل کج ہو گئے ہیں یعنی قبول حق سے منحرف ہو گئے ہیں اورایسی شہادتوں 

کی بنا پر تو نے فدک جنا ب فاطمہ زہراسالم ہللا علیہا سے چھین لیا اوراسے مسلمانوں کا مال قرار دے 

 نکہ جناب رسول خدا یہ فرما چکے ہیں دیا حاال

 البیہ علی المدعی ولیمن من الدعی علیہ ۔

ثبوت دینا مدعی کے ذمہ ہے اوراگر مدعا علیہ انکار ہو تو حلف اٹھانا اسکے ذمہ جناب امام جعفر  

ا بعض صادق فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السالم کا یہ بیان سنکر لوگوں کو ابو بکر یہ سخت غصہ آی

ان میں سے رونے لگے کہ وہللا علی مرتضی علیہ السالم نے جو کچھ فرمایا ہے حق بجا ہے اور جناب 

حجت کو اس طرح ثابت کر کے اور دشمن کو ساکت کر کے دولت سر ا کو تشریف لے گئے اس کے بعد 

مرثیہ پڑھنا اور ابو بکر  جناب سیدہ فاطمہ سال م ہللا علیہ کا مسجد میں آنا اور قبر جناب رسول خدا پر جانا

 وعمر کا جناب امیر المومنین علیہ السالم کے قتل کے لیے سازش کرنا سب حضرت نے مفصل بیان فرمایا 

 (۳۹)سورہ روم 

بُوا ِعنأَد ہللاِ  َواِل النَّاِس فاَلَیَرأ بَُوا فِی أَمأ  َوَما آتَیأتُمأ ِمنأ ِربًا لِیَرأ

یتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال کو کچھ بڑھا دے تو ہللا کے او رجو سود بھی تم اس غرض سے د:ترجمہ

 نزدیک کچھ نہیں بڑھاتا ۔

تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں جن میں  

سے ایک تو حالل ہے اور ایک حرام حالل تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنے دینی بھائی کو اس اللچ سے 

ے کہ وہ جب اسکا قرض واپس کرے تو کچھ بڑھا کر واپس کر ے مگر اس پڑھو تری کے متعلق قرض د

کوئی شرط ان دونوں کے ما بین اس ذیادتی کے دینے کی کوئی شرط نہ ہو یہ رقم زاہد قرض دینے واال 

بو  کے لیے مباح ہو گی اال اس کو اس قرض دینے کا خدا کی طرف سے کوئی ثواب نہ ملے گا اور فال یر

عند ہللا کا یہی مطلب ہے اب رہاربا حرام اسکی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کس کو قرض دے اور یہ 

شرط کرنے مدیوں اسے اتنا اوراتنا بڑھا کر دیا کرے پس یہ زیادہ لینا بھی حرام ہے اور زیادہ دینا بھی 

یں سے جائز ہے اور حرام ہے کافی میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں ایک ان م

دوسری نا جائز ہے پس جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی شخص کے لیے ایک تحفہ لے جاؤ اور عرض 

اس سے یہ ہو کہ وہ اسکے معاوضہ میں تمہیں اس پیش قیمت چیز دے پس اگر اس نے دی تو یہ ربا ہو گا 

جو ناجائز ہے وہ وہی ہے جسکو  مگر جائز جسکا خداوند تعالی اس آیت میں ذکر فرماتا ہے رہا وہ ربا

 خداوند تعالی نے منع فرمایا ہے اوراس پر آتش جہنم کی وعید بھی فرمائی ۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ اس آیت میں ربا سے  

ائے کہ مراد وہ ہدیہ اور تحفہ ہے جو ایک شخص دوسرے شخص کے پاس سے اس غرض سے لے ج

 معاوضے میں اسے زیادہ بیش قیمت پائے تو اس صورت میں نہ اس کے لیے ثواب ہے اور نہ ہی عذاب 
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 (۳۹)سورہ روم 

بُوا ِعنأَد ہللاِ َوَما آتَیأتُمأ ِمنأ َزَکاٍة تُِریدُ  َواِل النَّاِس فاَلَیَرأ بَُوا فِی أَمأ ہَ ہللاِ فَأُوأ َوَما آتَیأتُمأ ِمنأ ِربًا لِیَرأ لَئَِک ہُمأ وَن َوجأ

ِعفُون  الأُمضأ

اور رضا ئے خدا کے لیے جو زکوة تم دیتے ہو پس ایسے ہی لوگ اپنے مال وثواب کے بڑھانے :ترجمہ

 والے ہیں ۔

تفسیرقمی میں کہ یہاں زکوة سے مراد وہ نیکی ہے جو تم اپنے برادر مومن کے ساتھ کرو اور وہ  

امام جعفرصادق علیہ السالم نے فرمایا کہ دروازہ قرض جو تم بال کس اللچ کے ان کو دے دو اورجناب 

بہشت پر یہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے میں ایک کا بدلہ دس ملے گا اور قرض حسنہ دینے میں ایک کا بدلہ 

 اٹھارہ گنا۔

 (۴۷)سورہ روم 

ِمنِینَ  ُر الأُمؤأ  َوَکاَن َحق ًا َعلَیأنَا نَصأ

 اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر الزم ہے :ترجمہ

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جو مرد مومن بھی اپنے برادر ایمانی  

کی عزت پر سے کسی حملے کو دفع کر دے گا اسکا خدا پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن آتش دوزخ کو 

کے  اس پر سے ہٹا دے الفقہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ مومن کی نصرت

 لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو خدا کی نافرمانی میں گرفتار دیکھ لے ۔

 (۶) سورة لقمان

تَِری لَہأَو الأَحِدیِث لِیُِضلَّ َعنأ َسبِیِل ہللاِ بَِغیأِر ِعلأٍم    َوِمنأ النَّاِس َمنأ یَشأ

ہے کہ بغیر علم کے لوگوں کو  اور آدمیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بہودہ باتوں کا خریدار:ترجمہ

راہ خدا سے بھٹکائے اور انکی ہنسی اڑائے دلیل کرنے واال عذاب ایسے ہی کے لیے ہے۔ تفسیر قمی میں 

 اورہر قسم کا لہو لعب ہے (شراب )ہے کہ اس سے مراد لھو الحدیث عنا ۔ میخوای

پر خدا وتعالی نے جہنم کی امام محمد باقر علیہ السالم نے فرمایا کہ غنا ان چیزوں میں سے جن  

وعید فرمائی اور پھر حضرت نے یہی آیت تالوت فرمائی المعالی اورکافی میں امام جعفر صادق علیہ 

السالم سے منقول ہے کہ اس سے مراد غنا یعنی گانا ہے تفسیر مجمع البیان میں انہی حضرت سے منقول 

اڑانا ہے جیسا کہ ابو جہل اوراسکے ساتھ کیا ہے کہ اس سے مراد امر حق میں طعن کرنا اور اسکا مذاق 

 کرتے تھے ۔

 (۱۳)سورہ لقمان

َک لَظُلأٌم َعِظیٌم  رأ  إِنَّ الشِّ
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 بیشک شرک سب سے بڑا ظلم ہے :ترجمہ

کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ایک ظلم ایسا جسے 

ورایک ظلم ایسا ہے جسے وہ ہرگز نہ بخشے گا اورایک ظلم ایسا ہے جس خدا وند تعالی بخش دے گا ا

سے چشم پوشی نہ کریگا پس وہ ظلم جسے خدا وند تعالی بخش دے گا وہ ایسا ہے جو بندہ نے خود اپنے 

ہی اوپر کیا ہو گا اور رہا وہ ظلم جس سے وہ چشم پوشی فرمائے گاوہ حق العباد سے متعلق ہے اوروہ ظلم 

 ند تعالی ہرگز نہ بخشے گا وہ شرک ہے۔ جسے خداو

 (۱۴)سورہ لقمان ،

ُکرأ لِی َولَِوالَِدیأَک   اشأ

 تومیرا بھی شکر گزار رہ اور والدین کا بھی ۔

العیون میں جناب امام علی رضا علیہ السالم سے ایک حدیث منقول ہے جسکا ایک جزو یہ بھی ہے کہ خدا 

ا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور خود اس کے والدین کے شکر اد وند رتعالی نے بندے کو اپنا شکر گزار اد

اکرنے کا بھی پس جوشخص اپنے والدین کا شکر گزار نہ وہ تو گویااس نے خدا کا شکر بھی ادا نہ کیا ۔ 

نیز انہی حضرت سے یہ بھی منقول ہے کہ مخلوق میں سے جو شخص بھی اس پراحسان کرنیواال ہو اگر 

 یا اس نے خدا کا شکر ادانہیں کیا۔شکر ادا نہ کرے تو گو

 (۱۵)سورہ لقمان 

ُروفًا  نأیَا َمعأ  فِی الدُّ

 دنیا کے معامالت میں ماں باپ دونوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہ ۔ :ترجمہ

کافی میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا کی خدمت میں  

 مجھے کچھ نصیحت کیجئے فرمایا خدا وند تعالی کا تو کسی چیز آیا اورعرض کرنے لگا کہ یا رسول ہللا

میں شریک نہ کر گو تجھے آگ سے جالیا جائے اورسخت سے سخت عذاب بھی دیا جائے البتہ اگر محل 

تقیہ ہو تو وہ اس حکم سے مثتنٰی ہے یعنی جان بچانے کے لیے منہ سے کچھ کہہ لے اور دل وایمان سے 

لدین کی اطاعت کرو وہ زندہ ہو ں یا مردہ ان کے ساتھ نیکی کئے جاو او راگر وہ مطمئن ہو اور اپنے وا

تجھے یہ بھی حکم دیں کہ تو اپنے اہل وعیال کو اورمال کو چھوڑ دے تو ایسا ہی کرے اس لیے کہ امور 

 دینوی میں انکی اطاعت کرنا مجملہ ایمان ہے 

 (۳۴)سورہ لقمان 

ِری نَفأٌس بِ إِنَّ ہللاَ ِعنأَدہُ ِعلأُم السَّ  ِسُب َغًدا َوَما تَدأ ِری نَفأٌس َماَذا تَکأ َحاِم َوَما تَدأ َرأ لَُم َما فِی اْلأ ُل الأَغیأَث َویَعأ أَیِّ اَعِة َویُنَزِّ

ٍض تَُموُت إِنَّ ہللاَ َعلِیٌم َخبِیرٌ   أَرأ
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تا ہے کہ حمل بیشک قیامت کا علم ہللا ہی کے پاس ہے اور وہی مینہ بارش برساتا ہے اوروہی جان:ترجمہ

میں کیا ہے اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کریگا اور نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے 

 زمین میں مر ے گابیشک ہللا تعالی بڑا جاننے واال اور باخبر ہے 

 (۱۶۔۱۷) سورہ السجدہ

فًا ُعوَن َربَّہُمأ َخوأ ا َرَزقأنَاہُمأ یُنفِقُوَن  تَتََجافَی ُجنُوبُہُمأ َعنأ الأَمَضاِجِع یَدأ فَِی لَہُمأ ِمنأ ( ۱۶)َوطََمًعا َوِممَّ لَُم نَفأٌس َما أُخأ فاَلَتَعأ

َملُوَن  یٍُن َجَزاًء بَِما َکانُوا یَعأ ِة أَعأ  قُرَّ

ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگارسے پہیم وامید کی حالت میں دعائیں :ترجمہ

جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا گیا چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی  مانگتے رہتے ہیں اور

ہیں یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گا جو وہ کیا کرتے تھے تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السالم 

ز شب اس سے منقول ہے کہ بندہ جو نیک کام بھی کرتا ہے اس کا ثواب قرآن مجید میں مذکور ہے مگر نما

سے مستثنٰی ہے کہ بوجہ اس کے کثرت ثواب کے خداوند تعالی اس کے ثواب کو بیان نہ فرمایا اوریہ 

 ارشاد فرمایا ۔

 ۔تَتََجافَی ُجنُوبُہُمأ 

المحاسن میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم اور جناب امام جعفر صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ 

کائنات علی ومرتضی علیہ السالم سے فرمایا کہ یا علی شب معراج جب جناب رسول خدا نے موالئے 

مجھے لے گئے تو میں نے بہشت میں ایک نہر دیکھی جسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے 

زیادہ شیریں تیز سے زیادہ راست اورجتنی ستاروں کی تعداد اتنے ہی اس میں آنجوتے اورلوٹے تھے اور 

رخ یا قوت اور سفید موتی جیسے تھے پس جبرائیل امین نے اپنا بازو جو ایک سے لگایا اس کے کنارے س

 تو یکایک اس میں سے مشک سے زیادہ خوشبو آنے لگی۔ 

پھر آنحضرت نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے  

یح کی ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو نہ جنت میں ایک درخت ہے جسکے پتوں کے پھڑپھڑانے سے تسب

پہلو ں نے سنی ہے اور نہ پچھلوں نے ۔اس درخت کا پھل انار کی مانندہوتا ہے اور اگر ایک پھل کسی 

ذائقے پیدا ہوں اورمومن نور کی (ستر ۷۰)شخص کے سامنے ڈالیں اوروہ اسے توڑے تواس میں سے 

ں اور انہیں اختیار ہو گا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں اس کرسیوں پر ہونگے ان کی پیشانیاں چمکتی ہونگی

حالت اوپر کی طرف سے ایک عورت ان کی طرف جھکے گی جو یہ کہتی ہو گی کہ اے بندہ خدا وسبحان 

ہللا کیاتیرے یہاں میری باری نہیں ہے مومن حیران ہو کر سوال کر یگا کہ تو کون ہے وہ جواب دے گی کہ 

 کے بارے میں خداوند تعالی فرماتا ہے کہ فال تعلم ۔۔۔ قرة عین میں ان میں سے ہوں جن

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسول خد اسے منقول ہے کہ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کہ  

میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ 

ر نہ کسی انسان کے دل میں انکا خیال گذرا ہاں تم کو میں نے اس شان سے اس امر کسی شان نے سنا او

 کی اطالع دیدی ہے کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کوپڑھ کر معلوم کر لو فال تعلم نفس 

 (۱۸) سورہ السجدہ
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تَُوون ِمنًا َکَمنأ َکاَن فَاِسقًا الَیَسأ  أَفََمنأ َکاَن ُمؤأ

ے اس کے مانند ہے جو فاسق ہے دونوں ہرگز برابر نہیں تفسیر قمی میں کیا وہ شخص جو مومن ہ:ترجمہ 

جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السالم علی ابن ابی طالب 

ی اورولید ابن عقبہ میں جھگڑا ہو گیا اور ولید فاسق نے یہ کہا کہ وہللا میری زبان آپ سے کہیں زیادہ چلت

ہے اور میں آپ سے بہت بڑا نیزہ باز ہوں گا اور لشکر میں کھڑا ہوں توآپ سے کہیں زیادہ شاندار ہوں 

حضرت نے فرمایا خاموش رہ توفاسق ہے اس پر خداوند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی احتیاج طبرسی میں 

حضرت نے فرمایا اے  جناب امام حسن علیہ السالم سے ایک حدیث منقول ہے کہ جسکا ایک جزیہ ہے کہ

ولید ابن عقبہ وہللا میں تجھ کو علی مرتضی علیہ السالم سے بغض رکھنے کے سبب مالمت نہیں کرتا اس 

کوڑے لگوائے اوربدر کے دن تیرے باپ  ۸۰لیے کہ ان حضرت نے تجھے شراب پینے کے سبب اسی 

کہتا ہے حاالنکہ خداوند تعالی کو گرفتار کر کے اپنے ہاتھ سے قتل کیا مگر توا ن حضرت کو برا کیوں 

 نے قرآن کی دس آیتوں میں ان کا نام مومن رکھا ہے اورتیرے فاسق از قول خدا سے ۔۔۔افمن کان مومنا 

 (۴)سورہ االحزاب 

فِِہ   َما َجَعَل ہللاُ لَِرُجٍل ِمنأ قَلأبَیأِن فِی َجوأ

 ہللا نے کسی شخص کے سینے میں دود ل نہیں بنائے :ترجمہ

ی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السالم تفسیر قم 

نے یہ فرمایا کہ ہماری محبت اورہمارے دشمنوں کی محبت کسی انسان کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی 

ے اس لیے کہ خدا وند تعالی نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک سے تو کسی س

محبت کرے اوردوسرے سے اس سے بغض رکھے پس ہمارا محب جو ہو اسے الزم ہے کہ ہمارے لئے 

اپنی محبت کو ویسے ہی خالص کرئے جیسا کہ سونا آگ میں تپا کر خالص کر لیا جاتا ہے اوراس میں میل 

کا امتحان  کچل نہیں رہتا پس جو یہ چاہئے کہ ہمارئی محبت کو چانچے اسے الزم ہے کہ اپنی قلبی حالت

کرے اگر ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمنوں کی محبت بھی اس میں شریک ہے تو نہ وہ ہمارا ہے اور 

 نہ ہم ان کے اور ایسے لوگوں کا ہللا بھی دشمن ہے اور جبرئیل ومیکائیل بھی ۔

 (۶)سورہ احزاب 

َواُجہُ   ِمنِیَن ِمنأ أَنأفُِسِہمأ َوأَزأ لَی بِالأُمؤأ ہَاتُہُمأ  النَّبِیُّ أَوأ  أُمَّ

 نبی مومنین کی جانوں کا خود ان سے زیادہ اختیار رکھنے واال ہے اوراسکی بیویاں انکی مائیں ہیں۔ :ترجمہ

کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السالم سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ ازواج رسول خدا  

حقیقی ماں ہو گئیں ورنہ انکا امتیوں سے  امتیوں پر حرام ہونے میں ماں کا سا حکم رکھتی ہیں نہ یہ کہ

 پردہ کرنا بے معنی بات ہوتی ہے ۔

کے معنی دریافت کیے گئے تھے جسکا حکم “طالق”االکمال میں جناب قائم آل محمد سے اس  

جناب رسول خدا نے جناب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ خدا 

ازواج نبی کی شان کو بڑھایا اوران کی امہات المومنین ہونے کا شرف بخشا اور جناب وند تعالی نے 
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رسول خدا نے یہ فرمایا کہ اے ابو الحسن یہ شرف ان کے لیے ہے اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ وہ 

اطاعت پر قائم رہیں پس میرے بعد ان میں سے جو بھی نافرمانی برتے اور تمہارے پر خالف خروج 

اسکومیں طالق دے کر زوجیت سے خارج کردونگا اور مومنین کی ماں ہونے کے شرف سے اسے  کرئے

 گردونگا اوراس امر کے اظہار کا اختیار تم کو یا علی عطا کرتا ہوں ۔

 (۲۳)سورہ احزا ب 

بَ   ِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاہَُدوا ہللاَ َعلَیأِہ فَِمنأہُمأ َمنأ قََضی نَحأ لُوا تَبأِدیاًل ِمنأ الأُمؤأ  ہُ َوِمنأہُمأ َمنأ یَنأتَِظُر َوَما بَدَّ

مومنین میں ایسے مرد بھی ہیں کہ انہیں نے ہللا سے کو عہد کیاتھا اسے سچ کر دکھایا پس بعض ان :ترجمہ

میں ایسے ہیں جنکا خاتمہ ہو گیا اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو شہادت کا منتظرہے اور انہوں نے 

لی نہیں کی الخصال میں بروایت جناب امام محمد باقر علیہ السالم جناب امیر المومنین سے اس کوئی تبدی

حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے ایک یہودی سے فرمایا کہ میں نے اور میرے چچا حمزہ اور میرے بھائی 

کر لیا تھا جعفرطیاراور میرے چچرے بھائی عبیدہ نے جس امر کا خدا اور ا س کے رسول ہللا سے وعدہ 

اسے پورا کیا پس خدا کی مرضی یوں ہوئی کہ میرے وہ ساتھی تو آگے بڑھ گے اور میں ان کے پیچھے 

رہا پس خدا وند تعالی نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تفسیر مجمع البیان میں جناب امیر المومنین 

وہللا وہ منتظر میں ہوں اورمیں نے جو  علیہ السالم سے منقول ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتر ی اور

معاہدہ خدا سے کیااس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی المنا قب میں ہے کہ میدان کربال میں جناب امام 

حسین علیہ السالم کے اصحاب میں سے جو شخص دشمن کے مقابلے میں جانے کا ارادہ کرتا توحضرت 

سول خدا حضرت جواب میں فرماتے وعلیک السالم بھائی ہم  سے رخصت ہوتا تو کہتا اسالم علیکم یابن ر

بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور یہی آیت تالوت فرماتے فمتضم من قضی کافی میں امام جعفر 

صادق علیہ السالم سے منقول ہے کہ مومن دو طرح کے ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جس ہللا سے جو وعدہ 

یا اور اسے پورا کر دیا ایسوں ہی کے بارے میں خدا فرماتا ہے رجال صدقق کر لیا تھا اسے سچا کر دکھا

عا ھو۔ ایسوں ہی کو نہ دنیا کی تکلیفیں پریشان کرتیں ہیں اور نہ آخرت میں ان کو کوئی تکلیف پیش آئیگی 

اورایسے ہی ہیں جو خود دوسروں کی شفاعت کریں گے اور خود انکو شفاعت کی کوئی ضرورت پیش نہ 

 ی ۔ آئیگ

دوسری قسم کے مومن کھیتی کے ڈنٹھل کے مانند ہیں کہ کبھی وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور کبھی  

سیدھا ۔ پس یہ ان میں سے ہوئے جن کو دنیاکی تکلیفیں بھی پیش آئیں گی ۔ اورآخرت کی بھی اور یہ ان 

یں حضرت سے میں سے جن کی شفاعت کی جائے گی اوروہ خود دوسروں کی شفاعت نہ کرئینگے نیز انہ

یہ بھی منقول ہے کہ تمہارا خداوند تعالی نے اپنی کتاب میں ذکرکیا ہے چنانچہ فرمایا من المومنین رجال 

 ،۔۔۔۔

چنانچہ خدا وند تعالی نے ہماری والیت کا جو عہد تم سے لیا تھا اس نے تم سے پورا کردیااورہمارے بدلے 

ہ بھی منقول ہے کہ تمہارا خداوند تعالی نے اپنی ہمارے غیر کو ولی نہیں سمجھا نیز انہی حضرت سے ی

 کتاب میں ذکر کیا ہے ۔چنانچہ فرمایا من المومنین رجال ۔ 

چنانچہ خداوند تعالی نے ہماری والیت کا جو عہد تم سے کیا تھا اس نے تم سے پورا کر دیا اور  

کہ جناب رسول خد انے ہمارے بدلے غیر کو ولی نہیں سمجھا تیرا انہی حضرت سے یہ بھی منقول ہے 

 فرمایا تھا ۔ 
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یا علی جو تم سے محبت کرتا ہو گا او رمر جائے گا تو وہ اس مدمیں آئیگا منقضی نعہ اور جو تم  

سے محبت کرتا ہو گا نہ مرے گا وہ اس مدمیں آئے گا ،من ینتظر اور سورج جب اس پر طلوع یا غروب 

اسے روازنہ روزی بھی پہنچے گی اور اس کا ایمان ہو گا تو رزق اورایمان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ 

 بھی برقرار رہے گا 

 (۲۵) سورة االحزاب

ِمنِیَن الأقِتَاَل   َوَکفَی ہللاُ الأُمؤأ

 اورہللا نے مومنوں کو لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دی ۔:ترجمہ

مومنین علی تفسیر مجمع البیان میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ یہ بات جناب امیر ال 

ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہوئی کہ انہوں نے عرب کے نامی پہلوان عمر ابن عبدود کو قتل کر ڈاال او 

 ریہی واقعہ کل دشمنو ں کی ہزیمت کا باعث ہو گیا۔ 


